Servicerapport 2018
Tillgänglighet till kommersiell och
offentlig service för att bo och verka i Skåne

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp från Region Skåne och
Länsstyrelsen med följande deltagare; Karl-Magnus Adielsson, Jeanette Flodqvist,
Catharina Hellström Engström, Karl-Magnus Lentorp, Christian Lindell, Emma
Morin, Corey Ragosnig, Lisbet Smolka Ringborg och Anna Åkerberg.

Innehåll
Sammanfattning_____________________________________________ 4
Rapporten___________________________________________________ 6
Fakta och statistik___________________________________________ 7
Stad och landsbygd i Skåne__________________________________________ 8
Skånes befolkning__________________________________________________ 9
Företagande och näringsliv i Skåne __________________________________ 13
Tillgänglighet till kommersiell service _________________________________ 17
Kommersiell servicejämförelse mellan kommuner ______________________ 23
Hälso- och sjukvård________________________________________________ 26
Grundskolor______________________________________________________ 27
Kollektivtrafik_____________________________________________________ 28
Bredband________________________________________________________ 32
Fritid och kultur: Bibliotek___________________________________________ 34
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster______________________________ 36

Slutsatser__________________________________________________ 38

Servicerapport 2018 | Sammanfattning

Sammanfattning
I rapporten görs en genomgång av tillgänglighet till
ett prioriterat urval av kommersiell och offentlig
service för att bo, arbeta och verka i Skåne samt hur
utvecklingen har varit över tid. Tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen service spelar en viktig
roll för regionens attraktivitet som helhet och är en
grundläggande förutsättning för utveckling och hållbar tillväxt. För att det ska vara möjligt att bo, arbeta
och driva företag i såväl tätorter som landsbygder
behöver det finnas attraktiva miljöer för boende och
för näringslivets utveckling. En avgörande förutsättning för att tillgängliggöra service i hela Skåne är ett
snabbt och robust bredband till hela Skåne och särskilt
landsbygderna där utbyggnadstakten är långsammare
än i städerna.

I Skåne fanns ca 126 000 företag år 2017, vilka drevs
som aktiebolag, enskilda firmor eller handelsbolag.
I städerna år 2017 fanns 145 företag per 1000 invånare,
medan motsvarande värden på den stadsnära landsbygden och landsbygden var 236 respektive 275 företag.
På landsbygderna i Skåne bedrivs flest företag inom
”jordbruk, skogsbruk och fiske” och inom ”byggverksamhet”. Störst antal anställda på landsbygderna är
inom ”Vård och omsorg; sociala tjänster” samt inom
”jordbruk, skogsbruk och fiske”.
Totalt fanns det 14 796 företag i Skåne år 2017 som
registrerats under de tre föregående åren. 78 % av dessa
företag fanns i stadsområden, 19 % fanns på den stadsnära landsbygden och 3 % på landsbygden. Byggverksamhet och tillverkningsindustrier startas betydligt
oftare i stadsnära landsbygd och landsbygd än i städer.
Nyföretagandet inom serviceyrken som handel och
hotell/restaurang är jämnt fördelat i länet.

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell
och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder
har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett
Regionalt serviceprogram. Region Skåne är ansvarig
för det regionala serviceprogrammet 2014-2018 (RSP)
och genomför under 2018-2019 en aktualitetsprövning
av RSP med anledning av att nuvarande programperiod
löpt ut och att regeringen erbjudit en förlängning av
programperioden fram till 2020. Som ett underlag
i det arbetet har denna Servicerapport tagits fram.
Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag för
aktörer i Skåne för att utveckla en god tillgänglighet
till olika typer av service. Rapporten beskriver dagsläget
år 2018 och vill tjäna som en referenspunkt för utvärdering av kommande utvecklingsinsatser inom ramen
för RSP i Skåne.

Tillgänglighet till
kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar regional tillväxt och utveckling i hela
Skåne. Jämfört med övriga landet är Skåne tätbefolkat
och förhållandevis välförsett med både kommersielloch offentlig service. Dock är skillnaderna stora för
befolkning i landsbygder jämfört med mer tätbefolkade
områden. I Skåne utmärker sig några kommuner
som överlag har sämre tillgänglighet till kommersiell
service; Svalöv, Sjöbo, Osby, Hörby, Örkelljunga och
Perstorp. Bland kommuner med en stor landsbygdsbefolkning, är Östra Göinge den enda kommunen som
har god tillgänglighet till samtliga serviceslag.

Rapporten visar på hur tillgängligheten till service för
att bo, arbeta och driva företag i Skåne har utvecklats
under perioden 2014-2018 i syftet att stärka Skånes
attraktionskraft

Kontantuttag, betalningsförmedling
och dagskassehantering

Övergripande för Skåne

År 2018 saknar 13 skånska kommuner bankkontor
som hanterar kontanter, jämfört med sex kommuner
2017. Servicen gällande dagskassehantering upplevs
allt sämre särskilt i den östra delen av Skåne.

Vid årsskiftet 2017-2018 bodde ungefär 1 350 000
människor i Skåne. De flesta av Skånes invånare bor
i städer (en tätort med mer än 3000 invånare), motsvarande 77 % av länets hela befolkning. Övriga 23 %
av Skånes befolkning bor utanför städer. Enligt
Region Skånes befolkningsprognos förväntas Skånes
befolkning öka med 12 % till år 2030. Landsbygderna
i Hörby, Svalöv, Ystad, Ängelholm och Östra Göinge
ökar mer än genomsnittet för hela Skåne.

Dagligvaror
I Skåne minskade antalet dagligvarubutiker med
54 stycken mellan 2008-2017. Antalet orter med
endast en butik ökar också för varje år. I genomsnitt
har Skånes befolkning 1,8 km till den närmaste
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dagligvarubutiken. Ofta ligger den näst närmaste
butiken är relativt långt bort.

rättsligt tillgänglig mark, 13 %, jämfört med resten
av Sverige som har 50 %.

Post- och pakettjänster

Slutsatser

Under 2018 har Skåne en god tillgänglighet till
posttjänster.

Region Skånes övergripande uppdrag för Skånes
utveckling innefattar möjligheten för människor att
kunna arbeta och driva företag i hela Skåne.

Drivmedel
Nätet av drivmedelsstationer har varit relativt stabilt
och antalet försäljningsställen för konventionella drivmedel som bensin och diesel har förändrats i ganska
liten utsträckning. Mellan perioden 2014-2018 mer än
fördubblades antalet laddstationer för el i Sverige och
detsamma gäller för Skåne.

Ett brett ansvarstagande och ett fortsatt arbete med
samordning och samlokalisering av kommersiell och
offentlig service och olika servicefunktioner är fortsatt
viktigt för utvecklingen i Skåne. Utmaningen är att
hitta ekonomiskt bärkraftiga och långsiktigt hållbara
lösningar där flera aktörer samverkar i både utformning,
genomförande och finansiering. Detta behöver ske i
samhandling med såväl kommuner, kommersiella och
ideella aktörer. Strategiska program som Det Öppna
Skåne 2030 och Regionala- och kommunala serviceprogram bör vara vägledande.

Tillgänglighet till offentlig service
Hälso- och sjukvård
Skånes alla regionala kärnor och tillväxtmotorer,
samt Höganäs, Simrishamn, och Ängelholm har ett
sjukhus inom 20 minuter med bil vilket motsvarar 85 %
av Skånes befolkning. Generellt har tillgänglighet till
sjukhusen även med kollektivtrafik ökat. Utöver de
10 sjukhusen som finns i Skåne så består också länets
sjukvårdsystem av 157 vårdcentraler år 2018.

Jämfört med övriga landet är Skåne tätbefolkat och
förhållandevis välförsett med både kommersiell och
offentlig service. Dock är skillnaderna stora för befolkning i landsbygder jämfört med mer tätbefolkade
områden. Det är viktigt att fortsatt följa utvecklingen
av serviceslagen och nya typer av service som kommer
att vara relevanta.

Grundskolor
I Skåne har antalet grundskolor mellan åren 2014-2017
minskat från 625 stycken till 621 stycken.
Kollektivtrafik och infrastruktur
Den senaste mätningen 2018 visar att 91 % av invånarna
når en av tillväxtmotorerna inom 60 minuter. Nästan
hälften av Skånes befolkning bor stationsnära, det vill
säga inom 1,5 km fågelväg till närmaste tågstation.
Bibliotek
Av de 155 biblioteken som finns i Skåne så har en
tredjedel öppet på helgen, fördelat på stad: 83, stadsnära landsbygd: 58 och landsbygd: 14.
Bredband
År 2017 hade 73 % av alla hushåll samt 71 % av alla
arbetsställen i tätort och småort tillgång till fiber
medan motsvarande siffra för landsbygden var 16 %
respektive 18 %.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
58 % av Skånes yta består av skog. Skåne har i en
nationell jämförelse lägre andel tätortsnära allemans-
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Rapporten

att visa hur tillgängligheten till olika slags service har
utvecklats under perioden 2014-2018 för att människor
ska kunna bo, arbeta och driva företag i Skåne.
För Region Skånes del syftar rapporten till att samla
Skånes strategiska agenda kring serviceutveckling för
att bidra till utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.
Visionen för det Regionala Serviceprogrammet Skåne
2014-2018 är att ”Stärka Skånes Attraktionskraft”.

I den här rapporten görs en beskrivning och analys av
tillgång och tillgänglighet till ett urval av kommersiell
och offentlig service i Skåne under åren 2014-2018.
Rapporten fokuserar på ett urval av servicetyper som
har bedömts vara särskilt viktiga för möjligheterna till
regional utveckling och tillväxt för medborgare och
företag. Utgångspunkten för urvalet är den data som
Region Skåne har tillgång till år 2018. Rapporten är en
nedbrytning med regionalt anpassat underlag utifrån
Tillväxtverkets nationella sammanställning i Rapport
0249 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018.
I den mån det finns befintliga regionala styrdokument
med målsättningar beskrivs dessa.

Region Skåne har sedan 2005 arbetat med det regionala
perspektivet på fysisk planering genom arbetsmodellen
Strukturbild för Skåne. Det huvudsakliga syftet är att
knyta samman det regionala utvecklingsarbetet med
kommunernas översiktliga planering. Arbetsmodellen
bygger på kontinuerlig dialog med kommunala tjänstepersoner och politiker, en gemensam kunskapsuppbyggnad och gemensamma strategier för att nå målbilden
om det flerkärniga Skåne. Skåne är en storstadsregion
med en tät ortsstruktur med många självständiga orter
som kan komplettera varandra, med andra ord en flerkärnig region. Sedan 2013 har Strategier för det flerkärniga
Skåne gett en strategisk riktning för det regionala
perspektivet på den fysiska planeringen med intention
att skapa hållbara fysiska strukturer. Kärnan i Strategier
för det flerkärniga Skåne är att dra nytta av och utveckla
den flerkärniga ortsstrukturen för att hela Skåne ska
leva, vilket bland annat inbegriper att människor kan
bo och jobba i hela regionen, att resandet sker med
hållbara trafikslag och att tillgången till rekreation är
god och jämlik. Strategiska ställningstaganden för att
uppnå detta handlar däribland om att satsa på tillväxtmotorer och regionala kärnor, öka tillgängligheten och
binda samman Skåne, och att växa effektivt med en
balanserad och hållbar markanvändning. För att uppnå
målbilden om det flerkärniga Skåne prioriteras även att
skapa socialt attraktiva orter och stärka Skånes relationer
bland annat över sundet och med södra Sverige.

Region Skånes uppdrag
Region Skånes regionala utvecklingsansvar styrs av
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.
Enligt förordningen ska regionalt utvecklingsansvarig
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
(regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för
att genomföra strategin. Inom det ansvaret samordnar
Region Skåne arbetet med det regionala serviceprogrammet (RSP). RSP är ett verktyg för att samordna
insatser och aktörer i arbetet att främja tillgänglighet
till kommersiell och offentlig service, för att skapa
förutsättningar för att människor ska kunna bo, arbeta
och driva företag i hela regionen. En roll som Region
Skåne har inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret är att genomföra analyser och ta fram kunskapsunderlag kring utveckling och hållbar tillväxt för
företag och medborgare. Den här rapporten är en del i
det arbetet. År 2018 beslutade riksdagen att ge Region
Skåne ansvar för den regionala fysiska planeringen i
länet, vilket bland annat innefattar framtagandet av en
regionplan. Detta nya uppdrag planeras inom ramen
för arbetsmodellen Strukturbild för Skåne där dialog
med de skånska kommunerna utgör en central del.

Tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen
service spelar en viktig roll för regionens attraktivitet
som helhet och är en grundläggande förutsättning för
utveckling och hållbar tillväxt. För att det ska vara
möjligt att leva, arbeta och driva företag i såväl tätorter
som landsbygder behöver det finnas attraktiva miljöer
för boende och för näringslivets utveckling. I det ingår
tillgång till service i närområdet, både service som
kräver en fysisk tillgång och service som kan utföras
med hjälp av modern teknik. För att kunna tanka eller
ladda bilen, för att handla mat och för skola och vård
kommer kraven på fysisk tillgänglighet att i vissa delar
och för vissa grupper finnas kvar över tid, även om
det inom dessa områden kommer nya lösningar som i
vissa fall kan ersätta behovet av fysisk tillgänglighet.

Inledning och bakgrund
Rapporten har tagits fram som en del i aktualitetsprövningen av Skånes regionala serviceprogram Ett attraktivt Skåne 2014-2018 under 2018-2019. Det regionala
serviceprogrammet har tagits fram som ett uppdrag
av regeringen för perioden 2014-2020 för att förbättra
samverkan mellan berörda aktörer inom de offentliga,
privata och idéburna sektorerna. Syftet med rapporten
är att vara ett kunskapsunderlag för aktörer i Skåne, för
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Fakta och statistik
Syftet med rapporten är att visa på hur förändringen
har varit för ett urval av serviceslag, under perioden
2014-2018, som bedömts som särskilt viktiga för
möjligheterna till regional utveckling och tillväxt för
medborgare och företag i Skåne. För vissa serviceslag
redovisas nuläget.

Uppgifterna om dagligvaror, drivmedel, post- och
paketservice, och betaltjänster tillhandahållas av
Tillväxtverket år 2018 genom GIS-plattformen Pinpoint
Sweden (Pipos). Grundskoledata tillhandahållas av
Skolverket år 2018. Övriga serviceslagsdata produceras
och ajourhållas av Region Skåne. Företagsstatistik tillhandahållas av Bisnode och bearbetas av Region Skåne.
Tillgänglighet till dessa serviceslag beräknas fram
utifrån SCB:s befolkningsdata med en tillgänglighetsmodell som tagits fram av MOE | Tetraplan.

I rapporten redovisas fakta och statistik om befolkning,
företagande och näringsliv samt följande serviceslag:
• Grundläggande betaltjänster
(inkl. kontantuttag, betalningsförmedling,
dagskassehantering)
• Dagligvaror
• Post- och pakettjänster
• Drivmedel
• Hälso- och sjukvård
• Grundskolor
• Kollektivtrafik
• Fritid och kultur (bibliotek)
• Bredband
• Grön infrastruktur
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Fakta och statistik:

Stad och landsbygd i Skåne
Skåne kan delas in i tre geografiska zoner: stad,
stadsnära landsbygd, och landsbygd. Det finns olika
definitioner för olika slags geografiska indelningar
beroende på datakälla och geografiskt sammanhang.
Den här rapporten utgår från Tillväxtverkets definition
avseende stad och landsbygd.

utanför städerna benämns för landsbygd. Den stadsnära landsbygd definieras som den zon som ligger
inom 15 minuters färdtid med bil från en stad. Således
är landsbygden den zonen som ligger 15 minuter
eller längre med bil från en stad. Begreppet glesbygd
används också av Tillväxtverket och avser områden
som ligger 45 minuter eller längre med bil från en stad.
I Skåne definieras öarna Ven och Ivön som glesbygd.
För att förenkla analyserna i denna rapport räknas de
som landsbygd.

Med stad avses en tätort som har en befolkning på
minst 3000 personer. I Sverige är tätorter definierats
av SCB som orter med minst 200 invånare som har
sammanhängande bebyggelse. Området som ligger

Geografiska zoner
Stad
Stadsnära landsbygd
Landsbygd

Städer
Stad med fler än
10.000 invånare
Stad med mellan 3.000
och 10.000 invånare

Figur 2: Den stad–stadsnära landsbygd–landsbygd indelningen i Skåne län, enligt en anpassning av Tillväxtverkets definition.
Kartan visar en förenklad version av indelningen och kommungränserna, som är i grund baserad på ett 500-meters rutnät.
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Fakta och statistik:

Skånes befolkning
Vid årsskiftet 2017-2018 bodde ungefär 1 350 000
människor i Skåne. 1

bygden leder till sämre ekonomiskt underlag för både
kommersiell och offentlig service. Det finns många
små butiker i den mer glesa geografin som har låg omsättning och därför problem med lönsamheten.3
Under perioden 2014-2017 har Skånes befolkning ökat
med ungefär 4 %. Diagrammet nedan visar befolkningsökningen nedbrutet i de tre geografiska zonerna.
Diagrammet visar att befolkningsökningen beror till
stor del på växande städer, men även att landsbygderna
(stadsnära landsbygd och landsbygd) bidrar till Skånes
tillväxt. Befolkningsökningen i stad, på den stadsnära
landsbygden, och på landsbygden är ungefär 4,5 %, 3 %,
respektive 1,5 %.

De flesta av Skånes invånare bor i städer,
motsvarande 77 % av länets hela befolkning.
På den stadsnära landsbygden bor ungefär
19 % av Skånes befolkning, medan 4 %
bor utanför städer på landsbygden.
23 % av Skånes befolkning bor på landsbygden som är 91 % av Skånes totala yta.1

Figur 3: Befolkningsförändring, mellan år 2014 och 2017,
totalt för hela Skåne, i städer, på den stadnära landsbygden
och på landsbygden.

Lika många bor på
landsbygden som
i Malmö stad.

Befolkningsförändring, 2014-2017
5%
4%
3%

Sydvästra Skåne är den mest tätbefolkade delen av Skåne
och är dessutom ett av de mest tätbefolkade områdena
i hela Sverige. Skånes tre största städer; Malmö, Helsingborg, och Lund, tillsammans med majoriteten av
länets stora städer, befinner sig längs västkusten. Här
är andelen som bor på landsbygden mindre än 5 %.
På Österlen och i nordöstra Skåne bor färre invånare
gentemot västkusten, men andelen som bor på landsbygden är betydligt högre. I Osby, Simrishamn, och
Östra Göinge kommuner är befolkningsandelen som
bor på landsbygden mellan 20 % och 40 %.

2%
1%
0%
Hela Skåne

Stad

Stadsnära
landsbygd

Landsbygd

Kartan i figur 4 tillsammans med diagrammen i figur
5a och 5b visar befolkningsförändringar i Skåne per
kommun och per de tre geografiska zonerna mellan år
2014 och 2017. Befolkningsförändringar beräknades
för varje geografisk zons aggregerade areal i varje kommun. Det vill säga att även om en kommun har flera
geografiskt skilda områden som tillhör samma zon har
befolkningsförändringen beräknats för de områdena
tillsammans. Detta på grund av att många områden,

Enligt Region Skånes befolkningsprognos förväntas
Skånes befolkning öka med 12 procent eller 166 000
invånare, från 1 344 689 den 31 dec 2017, till cirka
1 511 000 invånare år 2030. 2 I stora delar av Sverige,
liksom Skåne, leder de demografiska förutsättningarna
till att andelen äldre människor ökar på landsbygden.
Med en sådan utveckling följer utmaningar att klara
välfärdstjänster. En minskande befolkning på lands-

1 TemaPM: Fokus landsbygd - samspelet mellan stad och land i det flerkärniga Skåne, Region Skåne 2016
2 Skåneanalysen Befolkningsprognos februari 2019
3 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Tillväxtverket rapport 0249
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Figur 4: Befolkningsförändringar, 2014-2017, uppdelad per kommun och i de tre geografiska zonerna (stad, stadsnära landsbygd,
landsbygd). I de gröna områdena sker en befolkningsökning som är i takt med eller högre än snittet för Skåne. Gula områden motsvarar
en positiv befolkningsökning som är lägre än snittet för Skåne. Orangea och röda områden motsvarar en befolkningsminskning.

Befolkningsförändring, 2014-2017
Stad

Stadsnära

Landsbygd

< -3%
-3% - 0%
0% - 3%
3% - 6%
> 6%

speciellt på landsbygderna, har en liten befolkningsmängd, vilket skulle resultera i stora beräknade procentförändringar om de inte skulle ha aggregerats.

befolkningsökning i tätorter samt på landsbygderna.
Tillväxten på landsbygderna är mindre än i de övriga
zonerna. Det finns också fler landsbygdsområden som
har genomgått en befolkningsminskning än stadsnära
landsbygdsområden. Befolkningen har minskat mest
på landsbygden i Bromölla, Båstad, och Lunds kommuner, samt på den stadsnära landsbygden i Perstorps
kommun. Skurup och Svedala kommuner visar en
kraftig befolkningsökning på landsbygden, men det
beror sannolikt på metoden som har använts för att
räkna befolkningsförändringar snarare än en verklig
befolkningsökning i dessa områden. Detta eftersom
små delar av landsbygden vid gränsen till Lunds kommun har råkat räknas som landsbygd i Skurups och
Svedala kommuner. Därutöver har dessa områdens
begränsade befolkning och areal en stor påverkan på
befolkningsförändringar över tid.

De flesta områdena i Skåne har genomgått en befolkningsökning, med störst ökning längs västkusten. På
Österlen och i nordöstra Skåne har Ystad och Östra
Göinge haft en relativt stark befolkningsökning. Förutom dessa två kommuner har tillväxten på Österlen och
i nordöstra Skåne varit svagare i jämförelse med västkusten. Skånes alla städer har en större befolkning under
2017 jämfört med 2014. Men det är inte bara städerna
som bidrar till Skånes tillväxt, utan befolkningen ökar
även på landsbygderna. Landsbygderna i Hörby, Svalöv,
Ystad, Ängelholm, och Östra Göinge ökar mer än snittet
för hela Skåne. Östra Göinge kommun sticker ut jämfört med de omkringliggande kommunerna, och är den
enda kommun i Skånes nordost som har genomgått en
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Figur 5a: Befolkningsförändringar på Skånes landsbygd (vänster) och stadsnära landsbygd (höger)
mellan 2014 och 2017, per kommun.

Befolkningsförändring
Befolkningsförändring
i Skånes
i Skånes
Landsbygder,
Landsbygder,
2014-2017
2014-2017
Befolkningsförändring i Skånes
Landsbygder, 2014-2017
Svedala
Svedala
+10%
+10%

Skurup
Skurup
Svedala

Befolkningsförändring
Befolkningsförändring
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Figur 5b: Befolkningsförändringar i Skånes städer mellan 2014 och 2017, per kommun.

Befolkningsförändring i Skånes Städer, 2014-2017
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Fakta och statistik:

Företagande och näringsliv i Skåne
Tillväxtverket gjorde 2017 en undersökning om vilka
behov företag i gles- och landsbygder har av olika
typer av kommersiell och offentlig service. I studien
konstateras att serviceutbudet i landsbygder och i glesbygder följer i hög grad de strukturella befolkningsförändringarna och befolkningens utveckling i geografin.
De serviceslag som företagen rankar som viktigast är
post- och paketservice och drivmedel och därefter
dagligvaruhandel. Post- och pakettjänster, dagligvaror
och drivmedel är också de servicefunktionerna som
används oftast. Företagen i lands- och glesbygder är
beroende av drivmedel till sina fordon och post- och
paketservice för att kunna skicka och ta emot varor
och paket. De utpekade behoven är en logisk följd av
näringslivsstrukturen i landsbygder och glesbygder,
med en hög andel areella näringar, byggföretag och
tillverkningsföretag. Även om det finns generella behov
som delas av en stor del av företagen så finns det
också behov som är mer branschspecifika. Turist- och
restaurangnäringarna och till viss del även handeln
lyfter fram tillgången till betaltjänster som viktiga för
deras verksamheter. Turistnäringen lyfter även fram tillgången på restauranger och kollektivtrafik som mycket
viktiga förutsättningar. Många företag är också oroade
för att servicen ska försämras i framtiden eftersom en
försämrad tillgänglighet till service skulle medföra
negativa effekter för de flesta företag. Framför allt är
det lönsamhet, tidsåtgång och direkta kostnader som

skulle påverkas. Vissa företag befarar till och med att
de kan tvingas flytta eller lägga ned verksamheten vid
en försämring av servicenivån4.
I Skåne fanns ca 126 000 företag år 2017, vilka drevs som
aktiebolag, enskilda firmor eller handelsbolag. 68 % av
alla företag fanns i städerna, medan 26 % fanns på den
stadsnära landsbygden och 6 % på landsbygden.
Det faktum att flertalet företag finns i städer speglar att
stadsområdena har den högsta andelen av befolkningen.
Mäter vi istället antalet företag per 1000 invånare framgår det tydligt att det finns betydligt flera företag per
invånare i de stadsnära områdena och på landsbygden.
I städerna fanns år 2017: 145 företag per 1000 invånare,
medan motsvarande värden på den stadsnära landsbygden och landsbygden var 236 respektive 275 företag.
Inom alla branscher, förutom ”jordbruk, skogsbruk
och fiske” finns flest antal företag i de zonerna som
klassificerats som ”stad”. Det är inte förvånande eftersom majoriteten av befolkningen bor i dessa områden.
Om man mäter antal företag per invånare mellan
20-64 år framträder en något annorlunda bild. Av
diagrammet på nästa sida framgår att det är betydligt
vanligare att man på landsbygderna bedriver företag
inom ”jordbruk, skogsbruk och fiske” och inom
”byggverksamhet”.

Antal företag i Skåne, år 2017 per geografisk zon

Antal företag

75000
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0
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4 Tillväxtverket (2018). Företagens behov av service i gles- och landsbygder. Rapport 0237.
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Figur 6:
Antal företag i Skåne i städer
och på landsbygderna.
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Figur 7: Antal företag i Skåne, år 2017, efter bransch och geografisk zon.
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Något förvånande är att det bortsett från jordbruk och
byggverksamhet är relativt små skillnader mellan de
tre geografiska zonerna vad avser branschfördelningen
för företagen. Man skulle kunna anta att många företagstjänster skulle vara beroende av att vara kundnära
och därför skulle vara markant vanligare i städerna.
Det tycks som om detta inte slår igenom på antalet

företag per invånare, men däremot på hur många som
är sysselsatta inom de olika branscherna. Även om
andelen företag inom olika företagstjänster är ungefär
lika stor i de olika geografiska zonerna så står de för en
betydligt större andel av sysselsättningen i städer. En
rimlig tolkning är att företagen är större i städerna än
på landsbygderna.
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Tabell 1: Andel sysselsatta efter arbetsplatsens belägenhet i Skåne per bransch och per geografisk zon, år 2016.

Bransch

Stad

Stadsnära
landsbygd

Landsbygd

A jordbruk, skogsbruk, fisk

0,4 %

11,6 %

14,2 %

B utvinning av mineral

0,0 %

0,3 %

0,3 %

C tillverkning

9,6 %

14,5 %

13,6 %

D försörjning av el, gas, värme, kyla

0,6 %

0,3 %

0,0 %

E energi, vatten, avfall

0,5 %

0,8 %

0,4 %

F byggverksamhet

6,1 %

11,4 %

11,7 %

G handel, rep. av motorfordon

14,9 %

11,9 %

9,5 %

H transport och magasinering

4,5 %

6,6 %

4,6 %

I hotell- och restaurangverksamhet

3,4 %

2,6 %

3,8 %

J informations- och kom.verksamhet

4,0 %

0,9 %

0,7 %

K finans- och försäkringsverksamhet

1,6 %

0,1 %

0,4 %

L fastighetsverksamhet

1,9 %

1,1 %

1,0 %

M juridik, ekonomi, vetenskap, teknik

6,5 %

5,1 %

3,7 %

N uthyrning, fastighetsserv., resetj., andra stödtj.

5,5 %

2,8 %

1,7 %

O off. förv., försvar, obl. soc.förs.

5,9 %

2,4 %

0,4 %

P utbildning

12,3 %

12,0 %

11,9 %

Q vård och omsorg, sociala tjänster

17,4 %

9,3 %

15,2 %

R kultur, nöje och fritid

2,0 %

2,1 %

1,6 %

S annan serviceverksamhet

2,5 %

2,5 %

3,0 %

T förvärvsarbete i hushåll

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0 okänt

0,2 %

1,6 %

2,2 %
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Nyföretagande
och landsbygden var 20 respektive 18 företag.
Av diagrammet nedan framgår att det startas markant
flera nya företag per 1000 invånare inom ”jordbruk,
skogsbruk och fiske” på landsbygden, vilket närmaste
är en självklarhet eftersom det är där det finns tillgång
till åkermark och betesmark. Även byggverksamhet och
tillverkningsindustrier startas betydligt oftare i stadsnära landsbygd och landsbygd. Bland de nya företagen
inom branscher som är mera inriktade mot företagstjänster är det vanligare att de startas i stadsområden.

I detta avsnitt studeras företag som fanns år 2017 och
som registrerats mellan 2014-2016. Avsikten är att ge en
översiktlig bild av hur nyföretagandet skiljer sig mellan
stad, stadsnära landsbygd och landsbygdsområdena.
Totalt fanns det i Skåne år 2017: 14 796 företag som
registrerats under de tre föregående åren. 78 % av dessa
företag fanns i städer, 19 % i den stadsnära landsbygden
och 3 % på landsbygden. I städer fanns det 19 företag
per 1000 invånare som startats under de tre föregående
åren. Motsvarande värde för den stadsnära landsbygden

Figur 8: Antal företag per 1000 invånare i Skåne, år 2017, vilka startats mellan 2014 och 2016. Efter bransch och geografisk zon.
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Fakta och statistik:

Tillgänglighet till kommersiell service
lighet med kollektivtrafik, cykel, och gång inte har
mätts, utan de måste uppskattas utifrån tillgängligheten
med bil. Detta på grund av begräsningar i Pipos-plattformen, som anpassas till hela riket och inte just de
förutsättningarna som finns i Skåne. På landsbygden
anses tillgänglighet med bil vara en rimlig indikator,
dock tillgänglighet för dem som inte har tillgång till
bil fångas inte och måste analyseras vidare.

För kommersiell service har Tillväxtverkets data
använts och analyserna är beräknade med hjälp av
GIS-plattformen Pipos. I detta kapitel redovisas fakta
och statistik om följande kommersiella serviceslag:
Kontantuttag: uttagsautomat, bankkassa, och över

disk i butik. Där svenska kronor kan tas ut.
Betalningsförmedling: bankkassa med kontanter,

bankkassa mot kort, över disk i butik. Där det finns
möjlighet att betala räkningar.

Kontantuttag, betalningsförmedling
och dagskassehantering

Dagskassehantering: insättningsautomat, dagskasse-

hantering över disk, servicebox, kontoinsättning över
disk. Insättning av kontanter (för företag och föreningar).

I Sverige sköts kontanthanteringen av ett fåtal privata
aktörer och kontanter används i allt mindre utsträckning.
År 2018 saknar 13 skånska kommuner bankkontor
som hanterar kontanter, jämfört med sex kommuner
2017. Servicen gällande dagskassehantering upplevs
allt sämre särskilt i den östra delen av Skåne. Det finns
fortfarande företag och föreningar som hanterar kontanter för att kunder efterfrågar det. Främst handlar
det om den äldre målgruppen men även utländska
besökare vill kunna betala med kontanter. Kostnaden
för olika betaltjänstsystem blir därför både dyr och
tidskrävande för mindre kontantintensiva företag och
föreningar. Konsekvensen av att banker försvinner
från mindre orter har i en undersökning visat att det
försämrar kreditgivningen för företag på landsbygden
som en följd av att kreditprövningen sker allt längre
bort från den ort där företaget är etablerat.5

Dagligvaror: Dagligvarubutiker med fullsortiment.
Post- och pakettjänster: Postkontor eller postombud

för paketutlämning.
Drivmedel: möjlighet för privatpersoner att tanka bil.

Tabell 2: Summering av antalet serviceutförare för varje
serviceslag i Skåne län, år 2018.
Serviceslag

Antal serviceutförare

Kontantuttag

411

Betalningsförmedling

206

Dagskassehantering

186

Dagligvaror

553

Post- och pakettjänster

324

Drivmedel

408

Att tillhandahålla betaltjänster är inte ett offentligt
uppdrag och i nuläget är det ett privat företag som tillhandahåller betaltjänster i mindre butiker. Under 2019
har företaget sagt upp 28 av 60 avtal hos näringsidkare
runt om i Skåne. Möjligheten att sätta in pengar på
konto och att betala räkningar över disk i dessa butiker
försvinner därmed. Hårdare övervakningskrav har
försvårat administrationen av fler än ett visst antal
butiker. Det företag som tillhandahåller tjänsterna har
varit det enda fullgoda komplementet till bankernas
tjänster men servicen minskar alltså både i städer och
i mindre orter. Detta påverkar tillgängligheten till
grundläggande betaltjänster i länet men kommer att
synas i statistiken först nästa år.

Tillgängligheten till kommersiella service beräknas
genom att använda bilavståndet mellan serviceställen,
boenden, och arbetsplatser. Det vill säga att tillgäng-

5 https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2017/grundlaggande-betaltjanster-2017.html
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Figur 9: Antal betal- och kontanttjänster i Skåne län, per år 2011-2018. För dagskassehantering visas
utvecklingen mellan 2017-2018 på grund av bristfällig datahistorik.

Antal betal- och kontanttjänster över tid, Skåne län, 2011-2018
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Antalet serviceutförare för kontantuttag, betalningsförmedling, och dagskassehantering har minskat
betydligt mellan 2011 och 2018 i Skåne. Under 2011
fanns det 657 serviceutförare för kontantuttag och
247 för betalningsförmedling. På grund av bristfällig
datahistorik kan antalet serviceutförare för dagskassehantering år 2011 inte tas fram; istället finns data för
2017 och framåt. År 2017 var det 226 serviceutförare
för dagskassehantering. Jämfört med 2018 innebär det
en minskning med 37 % för kontantuttag, 17 % för
betalningsförmedling respektive 18 % för dagskassehantering.

2016

2017

2018

dagskassehantering

med utsatta målgrupper, betaltjänstaktörer och offentliga aktörer samt bidra med information. Det finns även
möjlighet att gå in med ombudsresurser till de handlare
eller andra aktörer där man ser ett större behov av betaltjänster som kontantuttag eller att lämna in dagskassor
i de fallen marknadsaktörer inte är kvar på orten.
De digitala betaltjänsterna som alltmer ersätter kontantanvändningen förutsätter kompetens och teknik hos
användaren vilket alla inte har. Vissa personer som är
äldre, personer med funktionsnedsättning, asylsökande
och nyanlända är i behov av utbildning och behovsanpassad teknik.6 Det är även viktigt med snabb uppkoppling till samtliga invånare i hela länet så att både
medborgare, företag och föreningar kan använda sig av
digitala tjänster. Biblioteken och projekt som Rådrum
och Seniornet är viktiga mötesplatser för den enskilde
medborgaren som behöver få hjälp i betaltjänstfrågor.

Länsstyrelserna har genom uppdrag i regleringsbrevet
ansvar att bevaka tillgängligheten till betaltjänster
för målgruppen äldre och människor med funktionsnedsättning samt om tillgången till tjänsterna på en
ort eller landsbygd minskat i sådan utsträckning att
samhällets behov inte längre tillgodoses. Bevakningen
i Skåne ska ske i samverkan med regionen som har
ansvar för regional tillväxt. För arbete med stöd- och
utvecklingsinsatser kan länsstyrelserna söka medel
från Post- och telestyrelsen (PTS). Arbetet redovisas
årligen gemensamt med övriga län i en rapport som
Länsstyrelsen i Dalarna sammanställer och som presenteras för Näringsdepartementet.

Sårbarheten i kontanthanteringskedjan och behov av
digital robusthet är viktig att diskutera och planera
för i förebyggande syfte i samverkan med Regionen,
Länsstyrelsen och kommunerna samt privata och ideella aktörer. I händelse av kris som elavbrott måste det
även finnas en beredskap kring betaltjänsterna i länet
vilket Länsstyrelsen kommer att processa tillsammans
med aktörer från privat och offentlig sektor under våren
2019 genom ett projekt finansierat av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap.

Länsstyrelsen gör, ofta i samverkan med Region Skåne,
regionala insatser genom att hålla dialogmöten, delta
på mässor, initiera förstudier och genomföra intervjuer

6 ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018” Rapport 2018:4
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae80fe91671c0bd2c2c2a2/1543587149406/Bevakning%20av%20grundläggande%20betaltjänster%202018.pdf
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Figur 10 nedan visar det genomsnittliga avståndet från
arbetsplatser till det närmaste och det näst närmaste
servicestället för dagskassehantering. I stort sett är
tillgängligheten till grundläggande betaltjänster sämre
än för övriga servicetyper, till exempel dagligvaror och
post- och pakettjänster. Osby och Örkelljunga är exempel på kommuner där det genomsnittliga avståndet
till det näst närmaste servicestället är mer än 10 km
längre än till det närmaste. Det betyder att befolkningen och arbetsplatser i dessa kommuner är särskilt
utsatta om ett serviceställe skulle stänga eller flytta.

ningsförmedlare se diagram i bilaga. Antalet kontantuttagställen har minskat i varje kommun förutom
Simrishamn och Tomelilla, där antalet har ökat, samt
Svalöv, där det finns lika många nu som under år 2011.
Trots att antalet kontantuttagställen har minskat mest
i Skånes stora städer, är de inte lika drabbade som andra
kommuner eftersom det fortfarande finns ett relativt
stort utbud. Klippan, Lomma, Osby, och Burlöv är
exempel på kommuner som har drabbats hårdast
procentuellt gällande försämring av tillgänglighet till
kontantuttagställen. För betalningsförmedling och dagskassehantering finns det fler kommuner där antalet
serviceutförare har ökat under perioden jämfört med
kontantuttagställen. I de flesta kommuner har utbudet

I figur 11 nedan visas hur dagkassehantering har utvecklats under perioden 2011-2018 per kommun.
För att följa utvecklingen för kontantuttag och betal-

minskat desto mer.

Figur 10: Tillgänglighet till dagskassehantering i Skåne, 2018, per
kommun. Det genomsnittliga avståndet till det närmaste servicestället och det näst närmaste visas i mörk- resp. ljusgrön färg.

Figur 11: Förändring av antalet dagskassehanteringsställen,
mellan år 2017-2018, per kommun. Staplarnas storlek visar
procent förändring medan etiketterna visar antalet.
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Förändring av antal dagskassehanteringsställen
Kommunvis, Skåne län, 2017-2018
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Dagligvaror
Figur 12: Tillgänglighet till dagligvarubutiker i Skåne,
år 2018, per kommun. Det genomsnittliga avståndet till
det närmaste servicestället och det näst närmaste visas
i mörk- respektive ljusgrön färg.

Sedan mitten av 1990-talet har små butiker i både
tätorter och på landsbygderna minskat markant medan
de allra största butikerna har blivit betydligt fler.
Antalet orter med endast en butik ökar också för varje
år. Utvecklingen visar att många små butiker har det
svårt att hävda sig i konkurrensen med stora butiker med
brett sortiment av både dagligvaror och specialvaror.
De mindre butikernas förmåga och vilja att kunna
vara attraktiva för sina kunder är därför en viktig och
ständigt aktuell fråga. Inom ramen för de regionala
serviceprogrammen görs också en rad insatser för att
stödja små butiker i gles- och landsbygdsområden, både
avseende investeringar och anpassade utbildningar för
butiksägare. Insatser görs framför allt genom stöden
till kommersiell service, där inte minst det införda
särskilda driftsstödet till butiker i sårbara och utsatta
områden tycks ha haft en stor betydelse för att bromsa
butiksavvecklingen.7 Tillväxtverkets uppföljning av det
särskilda driftstödet visar att 95 procent av de butiker
som har fått stöd bedömer att stödet har varit mycket
viktigt för deras butik och för butikernas verksamhet
och utveckling.
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I Skåne minskade antalet dagligvarubutiker med 54
stycken mellan 2008-2017. För många landsbygdsbutiker kan det vara svårt att möta kundernas ökade
efterfrågan på ett brett sortiment men även på lokalt
producerade livsmedel och ekologiska produkter.
Samtidigt finns det möjligheter för butiker att profilera
sig och möta nya kunder som efterfrågar ett större
utbud av lokalt producerade livsmedel.8
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Figur 12 visar tillgängligheten samt sårbarheten kopplat
till tillgänglighet till Skånes dagligvarubutiker. I genomsnitt har Skånes befolkning 1,8 km till den närmaste
dagligvarubutiken. Den näst närmaste butiken ligger
1,3 km längre bort från hemmet, eller 3,1 km i genomsnitt. Kommuner med en liten yta eller de med en hög
andel människor som bor i tätorter har i allmänhet
bättre tillgänglighet till dagligvarubutiker och är mindre
sårbar. Å andra sidan är kommuner med en stor andel
landsbygdsbefolkning mer sårbar än andra kommuner.
Kommuner såsom Simrishamn, Sjöbo, och Svalöv sticker
ut inte bara för att de har sämre tillgänglighet till
dagligvarubutiker än snittet för hela Skåne utan också
för att den näst närmaste butiken är relativt långt bort.
Andra kommuner såsom Höganäs, Skurup och Östra
Göinge har en bättre tillgänglighet än snittet för hela
Skåne, men samtidigt är avståndet till näst närmaste
butiken längre än snittet för länet. I flera kommuner
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i Skåne skulle restiderna öka påtagligt för många
människor om den närmaste butiken skulle försvinna.
Många butiker i landsbygdsområden har en stor strategisk betydelse för en god tillgänglighet till olika sorters
service och utgör en viktig servicepunkt. Med servicepunkt avses en näringsverksamhet som erbjuder samlad
service utöver sin kärnverksamhet genom att vara ombud
för andra företag och/eller erbjuder kommunal service.
Traditionellt är det en dagligvarubutik eller drivmedelsstation som är ombud för till exempel Postnord,

7 I Skåne är det Region Skåne som handlägger driftstödet för butiker i särskilt utsatta och sårbara områden
8 Tillväxtverket
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Figur 13: Tillgänglighet till post- och pakettjänster i Skåne,
år 2018, per kommun. Det genomsnittliga avståndet till
det närmaste servicestället och det näst närmaste visas
i mörk- respektive ljusgrön färg.

Apoteket, Kassagiro, och Systembolaget.9 Det kan
också handla om att tillgängliggöra turistinformation.
Inom Landsbygdsprogrammet för Skåne finns investeringsstöd att söka till kommersiell service, såsom dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. Det övergripande
syftet med stödet är att lokalbefolkning, företag och
besökande ska få tillgång till infrastruktur och service
samt attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer.10
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De riktlinjer som finns kring post- och pakettjänster är
de som finns nationellt hos Post- och Telestyrelsen (PTS).
PTS har som målsättning att värna en tillförlitlig posttjänst då det även i det digitala samhället kommer att
finnas användare som använder sig av brevet som meddelandeform och skickar paket med varor. Det ska vara
tydligt vad användarna kan förvänta sig av post- och
pakettjänsterna; att operatörerna hanterar breven på ett
sätt så att de levereras säkert och effektivt till rätt mottagare i rätt tid. Det är även viktigt att samhällets övergång
till digital kommunikation sker på ett hållbart sätt.11
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Figur 13 visar tillgänglighet till post- och pakettjänster
i Skånes kommuner. Utifrån ett sårbarhetsperspektiv är Osby kommun mer sårbar sett till posttjänster
eftersom näst närmaste serviceställe för invånarna är
över 7 kilometer bort. Även kommuner med god tillgänglighet (till exempel Bjuv, Klippan, Östra Göinge
Höganäs) har långa avstånd till det näst närmaste
poststället. Skåne har under 2018 en god tillgänglighet till posttjänster. Det finns dock en osäkerhet om
framtidens tillgänglighet då detta är beroende av att
det finns ombud som vill tillhandahålla posttjänster.
Ombuden får ingen ersättning utan ser det som ett
sätt att locka kunder. Med ökande e-handel ökar även
post- och pakethantering med behov av större lokaler
för ombuden och frågan blir då om den investeringen
är värd att göra. Om exempelvis ombudet i Perstorp
skulle lägga ned och ingen annan på orten tar över
uppgiften blir konsekvensen att 7 000 invånare får
mellan 10-20 km till ett annat utlämningsställe medan
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det idag enbart handlar om 168 invånare.

9 Värmlands regionala serviceprogram https://serviceprogramvarmland.files.wordpress.com/2018/12/Regionalt-serviceprogram-2014-2020.pdf
10 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272691a/1528230362341/Det%20skånska%20landsbygdsprogrammet.pdf
11 PTS hemsida
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Drivmedel
På landsbygderna är kollektivtrafiken ofta alltför dåligt
utbyggd för att fungera för arbetspendling, vilket gör
att det på många platser saknas realistiska alternativ
till bilen. På samma sätt är många företag som verkar
på den lokala marknaden, men även företag inom turismnäringen och annan tjänstenäring, direkt beroende av att kunna tanka sina fordon i närområdet. En låg
tillgänglighet kan även indirekt påverka många företag
genom att deras kunder får en försämrad servicenivå.
Ett glesare nät av stationer är också negativt ur både
miljösynpunkt och ett säkerhets- och beredskapsperspektiv. Under den senaste femårsperioden har förändringarna på drivmedelsmarknaden trots allt varit

ganska små, åtminstone sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. Nätet av drivmedelsstationer har varit relativt
stabilt och antalet försäljningsställen för konventionella drivmedel som bensin och diesel har förändrats i
ganska liten utsträckning. Ny teknik och utvecklingen
av nya drivmedel kommer med stor sannolikhet att
påverka utvecklingen på drivmedelsmarknaden även
under de närmaste åren. En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att ställa om fordonsbränslen till förnybara alternativ. Mellan perioden 20142018 mer än fördubblades antalet laddstationer för el
i Sverige.12 Se diagram över kommunspecifika avstånd
till drivmedelsstationer i bilagan.

12 www.uppladdning.nu
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Fakta och statistik:

Kommersiell servicejämförelse
mellan kommuner
Tillgängligheten till kommersiell service varierar
mellan olika kommuner. Kartan i figur 14 nedan syftar
till att jämföra tillgänglighet till de sex kommersiella
serviceslagen i varje kommun i Skåne. Serviceslagen
är: kontantuttag, betalningsförmedling, dagskassehantering, dagligvarubutiker, post- och pakettjänster
och drivmedel. Kommunerna rangordnas på en skala
mellan 0 och 6, där värdet motsvarar antalet serviceslag
som inte har god tillgänglighet jämfört med andra
kommuner.

För varje person beräknas de kortaste avstånden till
samtliga serviceslag. Sedan beräknas det genomsnittliga
avståndet per kommun och för hela Skåne. Om det
genomsnittliga avståndet i kommunen är längre än det
för Skåne, har kommunen begränsad tillgänglighet till
service. Till exempel i Bjuv har kommunens invånare
i genomsnitt kortare avstånd, bättre tillgänglighet, till
service, än resten av Skåne därför är den mörkt turkos
i kartan. Arbetsställen används istället för befolkning
när det gäller dagskassehantering.

Antal kommersiella serviceslag
där det genomsnittliga avståndet
för kommunens befolkning till det
närmaste servicestället är längre
än snittet för Skåne.

0-1

Bättre tillgänglighet

2-3
4-5
6

Sämre tillgänglighet

Figur 14: Karta som syftar till att jämföra tillgänglighet till service bland skånska kommuner. Kommuner färgas efter antalet
serviceslag där det genomsnittliga avståndet till serviceslaget för kommunens befolkning är längre än snittet för Skåne.
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I allmänhet är tillgängligheten till de sex kommersiella
serviceslag högst bland kommuner längs västkusten.
Detta kan bero på att dessa kommuner har högst
befolkningstäthet i Skåne och därmed har hög marknadspotential gentemot kommuner med en glesare
befolkning. Bland kommuner med en stor landsbygdsbefolkning, är Östra Göinge den enda kommunen
som har god tillgänglighet till samtliga serviceslag.
Mest begränsad tillgänglighet till service finns i centrala
Skåne och i delar av Österlen.

Det finns också skillnader mellan tillgänglighet till
betaltjänster gentemot övriga serviceslag. I Klippan
och Trelleborg är, exempelvis, tillgänglighet till samtliga
betaltjänster mycket mer begränsad än till dagligvaror,
drivmedel, och post-och pakettjänster. Å andra sidan
är det mycket bättre tillgänglighet till betaltjänster
än de övriga serviceslagen i Bromölla, Hässleholm,
Perstorp och Ystad. Tabellen nedan visar vilka serviceslag har en god eller begränsad tillgänglighet i varje
kommun.

Tabell 3: Summering av vilka serviceslag har bättre eller sämre tillgänglighet än snittet för Skåne, per kommun.

Är det närmaste servicestället i denna kommun närmare än Skånesnittet?

Kommun

Dagligvaror

Drivmedel

Posttjänster

Kontantuttag

Betalningsförmedling

Dagskassehantering

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Forts. på nästa sida
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Kommun

Dagligvaror

Drivmedel

Posttjänster

Kontantuttag

Betalningsförmedling

Dagskassehantering

Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Tillgängligheten till service kan även mätas med
en liknande metod till den ovan genom att beräkna
andelen av varje kommuns befolkning som bor längre
än ett visst avstånd till något serviceslag. Ett serviceslag i en kommun anses ha begränsad tillgänglighet
om andelen som bor längre än detta avstånd till det
närmaste servicestället är högre än andelen för hela
länet. Avståndet som används i denna metod är 10 km
på grund av databasbegränsningar. Med denna metod
har befolkningen i Hörby, Höör och Osby begränsad
tillgänglighet till samtliga serviceslag.

Bäst tillgänglighet till
kommersiell service har
kommunerna längs västkusten och Östra Göinge
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Fakta och statistik:

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård av god kvalitet är på samma sätt
som annan service en viktig förutsättning för möjligheterna till boende och tillväxt i alla delar av Skåne.
Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara ett
av de viktigaste verktygen för att effektivisera vården.
Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter gällande
prevention, upptäckt, diagnos och behandling.13

Dock finns det stora delar av kommuner i centrala
Skåne som har längre än 30 minuter till det närmaste
sjukhuset. Tillgänglighet till sjukhusen med kollektivtrafik har också ökat. Totalt är det ungefär 14 000
människor som bor i områden där restiden har minskat
med minst 15 minuter år 2016 jämfört med år 2014.
Ungefär 2500 människor drabbas av restider som har
ökat med minst 15 minuter. De flesta restidsförändringar sker på den stadsnära landsbygden. När det
gäller invånare i åldersgrupp 80+, så ser vi liknande
mönster. Av alla skåningar som är 80+, bor cirka 800,
i områden med betydligt kortare restider medan 150
bor i områden med betydligt längre restider.

Målet för Hälso- och sjukvården anges i 2§ Hälsooch sjukvårdslagen (HSL): ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet. Den som har största behovet av hälso- och
sjukvård skall ges företräde till vården.”

Utöver de 10 sjukhusen som finns i Skåne så består
också länets sjukvårdsystem av 157 vårdcentraler år
2018. Cirka 80 % av länets hela befolkning når ett
sjukhus eller en vårdcentral inom 15 minuter med
kollektivtrafik. Ökar man restiden till 30 minuter så
når 95 % av befolkningen ett sjukhus eller vårdcentral.
På landsbygderna är det relativt många som kan nå
ett sjukhus eller en vårdcentral inom 30 minuter, med
nästan 80 % av boende på den stadsnära landsbygd och
55 % av boende på landsbygden inom en 30 minuters
resa med kollektivtrafik. När det gäller tillgänglighet
för människor äldre än 80 år så är mönstren lika.
En begränsning i den använda metoden är att ingen
hänsyn tas till turtäthet utan endast att det finns minst
en avgång under vald tidpunkt.

Den skånska hälso- och sjukvården håller överlag en
hög kvalitet och flertal verksamheter bedriver vård i
världsklass. Tillgängligheten är i flera avseende god,
men målet att alla skåningar ska erbjudas vård i rimlig
tid har inte uppfyllts. Målet är att väntetiderna i den
skånska sjukvården ska minska och att vården ska bli mer
sammanhållen – patientens process ska vara effektiv utifrån behov och nästa steg ska vara känt för patienten.14
Generellt är den geografiska tillgängligheten till Skånes
sjukhus god. Ungefär 85 % av Skånes befolkning når
ett sjukhus inom 20 minuter med bil. Bilfärdtiden beräknas som ett mått för tillgängligheten med ambulans.

Figur 15: Befolkningsandel
som når ett sjukhus eller en
vårdcentral med kollektivtrafik
inom 15 minuter respektive
30 minuter, uppdelad per de
tre geografiska zonerna.

Befolkningsandel som når sjukvård i Skåne
med kollektivtrafik inom 30 minuter
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Hela Skåne

Landsbygd
0-15min

Stadsnära landsbygd
15-30min

13 Sveriges kommuner och landsting. FOU-fonden för fastighetsfrågor. Hälso- och sjukvården år 2035
14 Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018
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Fakta och statistik:

Grundskolor
En god grundläggande kommersiell och offentlig service
är en av flera viktiga förutsättningar för att kunna erbjuda
attraktiva livs- och boendemiljöer. De flesta kommuner
har också ambitioner att få fler människor att flytta till
och bosätta sig i den egna kommunen. Ett sätt är därför
att kunna skapa och erbjuda attraktiva miljöer för
boende och företag. Insatser för attraktivitet handlar
därför ofta om att kunna erbjuda boendemiljöer som är
tilltalande för andra men också om att på olika sätt få
de människor som redan bor i kommunen att trivas.

inskat från 625 stycken till 621 stycken. En minskning av
antalet grundskolor kan bero på kommunernas behov av
att anpassa skolorganisationen till ekonomiska förutsättningar. En konsekvens av nedlagda skolor är att avstånden till skolan blir längre för många barn. Om en skola på
landsbygden läggs ned måste kommunerna sätta in skolskjutsar för att barnen ska komma till skolan. Är det långt
mellan bostad och skola kan skoldagarna bli långa.15
Antal barn (ålder 6-15) som bor mellan 1,5 km – 3 km
respektive längre än 3 km till närmast grundskola
visas i diagram ovan. 2017 är det fler barn som inte
har gångavstånd till en grundskola jämfört med 2014
i samtliga avstånds- och geografisk zon. Däremot har
andelen barn som bor längre än 3 km till närmaste
grundskola minskat på landsbygden och andelen har
inte förändrats i övriga zoner. Detta betyder att antalet
barn som inte har gångavstånd till närmaste grundskola
ökar i takt med antalet barn som bor inom gångavstånd, med undantag på landsbygden. På landsbygden
ökar antalet barn som bor längre än 3 km till närmaste
grundskola inte i samma takt som i övriga zoner.

Med en balanserad åldersstruktur även utanför de
större tätorterna skapas också underlag för kommersiell och offentlig service för både boende och företag.
I dessa sammanhang lyfts ofta fram att tillgången till
barnomsorg och grundskola med bra kvalitet i närheten av bostaden är en viktig faktor för många familjer
vid val av boendemiljö. Det finns också studier som
visar att barnfamiljer i högre utsträckning än andra
väljer att flytta till stadsnära landsbygder.
Statistik över utvecklingen av antalet grundskolor
sedan mitten av 1990-talet visar att antalet skolor har
minskat betydligt. Förändringarna är en anpassning
till en minskad befolkning och mindre barnkullar i
många kommuner. I landsbygdsområden minskade
antalet skolor kraftigt under andra halvan av 1990-talet,
nedgången avtog därefter i början av 2000-talet även
om antalet skolor fortsatte att minska för varje år.
I Skåne har antalet grundskolor mellan åren 2014-2017

För att främja folkhälsan är det önskvärt att barn har
möjlighet att gå eller cykla till skolan. Även om barn
bor inom gångavstånd till sina skolor betyder det inte
att miljön är säker för dem att på egen hand gå eller
cykla. Transportvägen kan sakna separerade gång- och
cykelbanor, vilket gör att barn som oskyddade trafikanter utsätts för en stor risk.
Figur 16:
Andel barn i grundskolan
som inte har gångavstånd
mellan sin bostad och skolan,
uppdelad per de tre geografiska zonerna. Andel barn
under 2014 samt 2017 visas
i diagrammet.

Andel barn som inte har gångavstånd till en grundskola
40%
30%
20%
10%
0%
1,5 - 3 km

3 km +

Landsbygd

1,5 - 3 km

3 km +

1,5 - 3 km

Stadsnära landsbygd
2014

3 km +
Stad

2017

15 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, Tillväxtverket
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Fakta och statistik:

Kollektivtrafik
Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället
tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor
att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. På landsbygden där resandeunderlaget
är mindre uppstår dock ofta en utmaning i att på ett
kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda invånarna en
attraktiv trafik eftersom efterfrågan är lägre. I Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 201616 finns ett
basutbud framtaget som är den grundläggande nivå

av kollektivtrafik som bör eftersträvas i en ort i Skåne
baserat på antal invånare. I programmet framgår att
samtliga skåningar bör ha ett grundläggande utbud
om minst fem dubbelturer per vecka till närmsta
större ort eller kommuncentrum. Den grundläggande
nivån vänder sig till dem som har mer än två kilometer
till närmsta hållplats. Trafikutbudet upprätthålls med
närtrafik och kräver vanligen förbeställning.

Järnväg av nationell betydelse
Järnväg av regional betydelse
Järnvägsstation
Tätort med stadsbusstrafik
Regionbusslinje av regional betydelse
Regionbusslinje av delregional betydelse
Färjeförbindelse

Figur 17: Kollektivtrafikutbud i Skåne, år 2018. Kartan visar endast stråk med regional betydelse,
det vill säga att samtliga buss- och tåglinjer inte visas.

16 https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/trafikforsorjningsprogram2016.pdf
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Nästa nivå av trafik beskriver de så kallade delregionalt
viktiga stråken som trafikerar orter med minst 1 000
invånare. Minsta utbud för dessa orter som bör eftersträvas är tolv dubbelturer per vardag med öppettider
ca 06:00-22:00. Den högsta nivån av basutbud omfattar orter med minst 3 000 invånare längs de regionalt
viktiga stråken. I dessa stråk eftersträvas ett utbud med
minst timmestrafik. Utöver detta finns även basutbud
för stadstrafik i mindre och större städer.

och på landsbygden, förutom några enstaka individer
som bor på utkanten av mindre tätorter. Tre av tio
individer som bor i områdena trafikeras av närtrafiken bor på landsbygden, medan de kvarvarande sju
av tio individer bor på den stadsnära landsbygden.
Detta motsvarar 15 % av alla som bor på den stadsnära landsbygden respektive 30 % av alla som bor på
landsbygden.
Ambitionen i områden med svagt resandeunderlag
är att i första hand erbjuda en allmän kollektivtrafik
med linjebunden buss som är tillgänglig för alla. För
att uppnå en kostnadseffektiv allmän kollektivtrafik
med buss är samordning av skolskjuts, närtrafik och
regionbusstrafik mest relevant.

Andelen av Skånes befolkning som betjänas av närtrafik har inte förändrats under perioden 2014-2017.
Ungefär 4 % av alla skåningar är beroende av närtrafik
om de ska välja resa kollektivt. Nästan alla som måste
lita på närtrafiken bor på den stadsnära landsbygden

Närtrafikområden
Stad med närtrafik
Stadsnära landsbygd med närtrafik
Landsbygd med närtrafik
Ingen närtrafik

Områden med många invånare
Stadsnära landsbygd
Landsbygd

Figur 18: Områden som betjänas av närtrafik istället för linjetrafik, år 2017. Närtrafik erbjuds till alla som ska resa från eller till ett
område som är längre än två kilometer till närmaste hållplats med minst fem avgångar per dag. Närtrafikområdena på kartan har delats
upp i de olika geografiska zonerna (stad, stadsnära landsbygd, och landsbygd) och visar även områden med relativt hög folkmängd.
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Kommunernas roll i utvecklingen av kollektivtrafiken
är stor där framförallt hur bebyggelseplanering och
lokalisering av verksamhet samplaneras med kollektivtrafiken har stor betydelse för hur området kan kollektivtrafikförsörjas.

kollektivtrafik. Region Skåne har som mål att 91,5 %
av befolkningen ska kunna ta sig till en av Skånes tillväxtmotorer inom 60 minuter. Den senaste mätningen
i 2018 visar att 91 % når en av tillväxtmotorerna inom
60 minuter. Mätningar under perioden 2005-2018
redovisas årvis i figur 19 nedan.

Varje år mäts hur stor andel av skåningarna som har
tillgänglighet med en viss restid och ett visst turutbud
med kollektivtrafik till olika orter i Skåne.
Tillgängligheten mäts till:

Tågtrafiken spelar också en viktig roll för att länka
samman orter över längre avstånd eller där det finns
ett stort resandeunderlag. I Skåne finns ett av landets mest omfattande järnvägsnät och länet har en
relativt hög befolkningstäthet. Detta innebär att det
finns goda förutsättningar för tågtrafiken att vara ett
konkurrenskraftigt alternativ till bilresor; även på
landsbygden. Nästan hälften av Skånes befolkning bor
stationsnära, det vill säga inom 1,5 km fågelväg till
närmaste tågstation. Under perioden 2014-2017 har
andelen av Skånes befolkning som bor stationsnära
ökat. På den stadsnära landsbygden och landsbygden
har andelen ökat med åtta respektive sex procentenheter, vilket motsvarar en ökning på ca 19 000 personer
på den stadsnära landsbygden och ca 3000 personer
på landsbygden. Mycket av ökningen beror på nya stationer som byggdes i mindre tätorter på den stadsnära
landsbygden och landsbygden i Skånes nordost.

• Skånes tillväxtmotorer

(Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad)
• Regionala kärnor

(Tillväxtmotorer samt Hässleholm, Landskrona,
Trelleborg, Ystad)
• Delregionalt centrum

(Regionala kärnor samt Ängelholm och Eslöv)
• Kommuncentrum

Den geografiska tillgängligheten har sedan mätningarna startade 2005 kontinuerligt förbättrats, till stor
del dock tack vare att befolkningsökningen är högre
i de områden som redan har god tillgänglighet till

Kollektivtrafik till Skånes centrum
Befolkningsandel som inte når Skånes centrum inom angivna restider, 2005 - 2018
14%

Andel av Skånes befolkning

12%
10%
8%
6%
Regionalt centrum, 60 min

4%

Delregionalt centrum, 45 min
2%

Kommuncentrum, 30 min

0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figur 19: Andelen av Skånes befolkning som inte kan nå ett regionalt centrum, ett delregionalt centrum, och ett kommuncentrum
inom 60 minuter, 45 minuter, respektive 30 minuter med kollektivtrafik. Befolkningsandel visas för varje år mellan 2005 och 2018.
Under perioden har tillgänglighet till dessa centrum blivit bättre för en större andel av Skånes befolkning.
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Figur 20: Andel personer som bor stationsnära. Med stationsnära avses avståndet fågelvägen på 1,5 km till närmaste tågstation,
vilket motsvarar ett gång- eller cykelavstånd på ungefär 2 km. Under perioden 2014-2017 har andelen av Skånes befolkning som
bor stationsnära ökat i samtliga geografiska zoner.

Andel personer som bor stationsnära i Skåne
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Landsbygd

Stadsnära landsbygd

Stad

2014

De senaste årens stora satsningar på ny tågtrafik har
öppnat upp möjligheter för ett attraktivt resande på
de mindre orter där tågen stannar, men även för den
omkringliggande landsbygden. Fler stationer tillkommer
dessutom de närmsta åren med stationer på Lommabanan och Söderåsbanan17. Genom att göra stationerna
tillgängliga med anslutande cykelvägar samt att satsa på
göra stationerna till attraktiva noder med cykelparkering
och pendlarparkeringar, ökar stationernas upptagningsområde och ger möjligheter även för landsbygden runt
omkring stationen att dra nytta av tågtrafiken.

Hela Skåne

2017

Den utveckling som sker inom kombinerad mobilitet
har potential att öppna upp för nya möjligheter på
landsbygden. Genom att i mobilitetstjänster kombinera
närtrafiken eller den kollektivtrafik som går på landsbygden med andra lösningar som till exempel samåkning, taxi, cykeluthyrning och/eller bilpoolssystem
kan en totalt sett bättre tillgänglighet för landsbygden
skapas. Här ska Region Skåne verka för öppna system
som möjliggör utvecklingen av mobilitetstjänsterna.

17 Lommabanan omfattar stationer i: Furulund, Stävie, Flädie och Lomma. Söderåsbanan omfattar stationer i: Billesholm, Kågeröd och Svalöv

31

Servicerapport 2018 | Fakta och statistik: Bredband

Fakta och statistik:

Bredband
Den ökande digitaliseringen i samhället ställer allt
högre krav på tillgång till bredband med hög överföringshastighet. Idag erbjudas många olika typer av
service via Internet, som till exempel rådgivning,
tidsbokning, inköp och underhållning. Möjligheten
att koppla upp sig har stor betydelse för hur privatpersoner, näringsliv och föreningsliv kan nyttja digitaliseringens möjligheter. De största skillnaderna mellan
städer och landsbygder beror på fysiska aspekter som
avsaknad av internet eller långa geografiska avstånd.
Även om tekniken finns på plats kan det finnas begränsningar för kunder i glesa delar av landet att kunna
använda vissa tjänster. Det kan till exempel vara långt
till uthämtningsställen för varor som beställts genom
e-handel eller till annan service som kräver fysisk

tillgång såsom drivmedelsstationer, vårdomsorg och
dagligvaror. Det kan också finnas brister i logistikkedjan som gör att de butiker som erbjuder e-handel
med dagligvaror har begränsningar i hur långa avstånd
de kan leverera de beställda varorna18. Samtidigt som
e-handeln till viss del kan kompensera för en sämre
tillgänglighet och ett mindre utbud av varor i glesoch landsbygder så bidrar e-handeln till en fortsatt
centralisering och nedlagd service i gles- och landsbygder. Behovet av fysiska butiker minskar därför och
i takt med att e-handeln växer så ökar utmaningarna
för den fysiska sällanköpshandeln i landsbygder.
E-handeln kan samtidigt skapa nya förutsättningar
för företagande, sysselsättning och tillväxt i gles- och
landsbygder19. 20

Figur 21: Fastigheter med tillgång till fiber20 med en hastighet på 100 Mbit/s eller mer, år 2015 respektive 2017.

Andel hus
med tillgå

Andel hushåll och arbetsställen
med tillgång till fiber
< 20 %
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20 - 35 %

20 - 3

35 - 50 %

35 - 5

50 - 6

- 65 %
Andel hushåll och50arbetsställen
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65 - 8

80 - 9
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50 - 65 %
65 - 80 %
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2017

18 Sweco (2017). Digitalisering för lokala servicelösningar. En undersökning av behov och tillgång till digitala servicelösningar i gles-och landsbygder.
19 Sveriges Nya Geografi 2015.
2015
20 Tillgång till fiber för hushåll eller arbetsställe definieras här som ett internetabonnemang som kan beställas utan bindningstid och särskilda kostnader. Exempel på en
särskild kostnad är installation av fiber från tomtgränsen till huset.
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Ett av målen i länets regionala bredbandsstrategi är att
år 2020 ska minst 95 % av Skånes hushåll och arbetsplatser kunna ansluta sig till fiber med en hastighet om
minst 100 Mbit/s, till rimlig kostnad för slutkunden.
Post- och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning
visar att 69 % hushållen och 62 % av arbetsställena
i länet har tillgång till bredband via fiber (senaste mätningen, år 2017). Det är en ökning från år 2015 med
14 % för hushåll och 16 % för arbetsställen. Under
senare år har utbyggnadstakten ökat, både på landsbygd
och i tätort, men den behöver öka ytterligare för att det
regionala målet för år 2020 ska kunna nås.

Vidare fördelar sig anslutningsgraden ojämnt över
länet; år 2017 hade 73 % av alla hushåll samt 71 % av
alla arbetsställen i tätort och småort tillgång till fiber
medan motsvarande siffra för landsbygden var 16
respektive 18 %. En anledning till att utbyggnaden på
landsbygden ligger så långt efter är de höga anläggnings-kostnaderna. Här behövs både finansiella och
strategiska insatser för att säkerställa en jämn fördelning av utbyggnad över hela länets yta.

Tillgång till fiber, 2017
TÄTORT OCH SMÅORT:

73 %

71 %

Hushåll

Arbetsställe

LANDSBYGD:

vs. 16 %
Hushåll
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Fakta och statistik:

Fritid och kultur: Bibliotek
besök på kulturinstitutioner ökar och att kollektivtrafiken spelar en stor roll när skåningarna ska ta sig
till kulturupplevelser. Besök på bibliotek och museerna
tillhör skåningarnas populäraste fritidsaktiviteter.

I Skåne finns ett rikt kulturutbud som på olika sätt är
viktigt ur ett serviceperspektiv. Region Skåne arbetar
utifrån en regional kulturplan som tagits fram tillsammans med kommunerna som också har egna kulturplaner som skapar förutsättningar för ett kulturliv med
bredd och spets i hela regionen. Det rör sig om museer,
teatrar, dans- och musikverksamheter, och bibliotek som
tack vare ett stort utbud av turnéer, programverksamheter och utställningar gör att samtliga skånska kommuner har ett kulturutbud. Utvecklingen sedan 2014 visar
till exempel att museernas programverksamhet har
utvecklats så att fler skolklasser har kunnat ta del av
möjligheterna. Genom olika kulturvaneundersökningar
kan det också konstateras att trenden att skåningarnas

Som ett mått på tillgänglighet till service som kultur
utgör har bibliotek valts ut som mått. Biblioteket är det
neutrala rum som är öppet för alla och därmed viktigt
som mötes- och informationsplats. Den regionala
biblioteksverksamheten i Skåne arbetar för att främja
samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet för
folkbiblioteken. Det övergripande målet för regional
biblioteksverksamhet i Skåne är att bidrag till biblioteksutveckling ska nå ett större antal folkbibliotek än tidigare

Figur 22: Bibliotek i Skåne och dess bemannade öppettider. Meröppettider visas också.

Bibliotek i Skåne
Bemannade öppettider
Endast vardagar
Endast vardagar (med meröppet)
Vardagar och lördagar
Vardagar och lördagar (med meröppet)
Alla dagar
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och i högre grad generera kunskapsdelande och kompetensutvecklande aktiviteter mellan folkbiblioteken.
Detta syftar till att utjämna geografiska skillnader i
serviceutbud. Bibliotek fyller en viktig funktion genom
att vara en nod och fungera som allmän mötesplats
som tillgängliggör kunskap och kultur på en neutral
plats. När inte bankerna finns tillgängliga för personlig
service och om man inte har anhöriga som kan hjälpa
till är det biblioteken man går till. Bibliotekspersonal
bjuder in till IT-café och utbildning och rådgivning
som externa aktörer erbjuder för de mest utsatta målgrupperna äldre och asylsökande och nyanlända. Det
digitala utanförskapet blir synligt här och biblioteken
är ett viktigt nav för den folkbildning som måste till
för att inkludera samtliga målgrupper. Biblioteken utgör också en viktig grundstruktur och mötesplats för att
möjliggöra en delningsekonomi, där invånare förutom
olika typer av medier också kan dela fröer, låna verktyg
eller cyklar. På så sätt bidrar biblioteksstrukturen till
utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Tillgången till bibliotek styrs till stor del av en bibliotekslag som säger att varje kommun ska ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Under perioden 2014-2018 har antalet serviceställen i stort sett varit konstant. Av de 155
biblioteken som finns i Skåne så har en tredjedel öppet
på helgen. Dessutom har antalet timmar då skåningar
kan använda sig av bibliotekens tjänster ökat sedan
2014. Mycket av denna ökning är tack vare meröppettider, där vissa besökare med ett giltigt bibliotekskort
samt har anmält sig till tjänsten kan besöka biblioteket
under vissa tider då det är obemannat.
Flera folkbibliotek satsar även på mobil, uppsökande
verksamhet med bussar eller lådcyklar, i vissa fall som
en del av regionalt eller statligt finansierade utvecklingsprojekt. Det finns ett växande digitalt utbud, som
streamingtjänster och e-böcker som kan användas
dygnet runt.

Tabell 4: Öppettider för bibliotek i Skåne per geografisk zon, 2018

Geografisk zon

Antal

Helgöppet

Meröppet

Landsbygd

14

-

3

Stadsnära landsbygd

58

5

16

Stad

83

47

22

155

52

41

Hela Skåne
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Fakta och statistik:

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster är en viktig
faktor för Skånes attraktivitet som boendeort, för
attraktiva arbetsplatser och för invånarnas livskvalitet.

giska mångfalden bibehålls och utvecklas är en försäkring för att samhället även i framtiden kan få tillgång
till de ekosystemtjänster som människan är beroende
av. Mångfalden är även en försäkring mot framtida
klimatförändringar då fler arter ger fler möjliga ersättare
om arter slås ut på grund av förändrat klimat.

De gröna och blå strukturerna (vegetation och vatten)
fyller ekonomiska och sociala funktioner såväl som
ekologiska och estetiska. Grönstrukturen är en viktig
del av regionens identitet, kulturarv och attraktivitet
och är på så vis viktig även för besöksnäringen. Grönstrukturen tillhandahåller en rad ekosystemtjänster,
som har stor betydelse för människans välbefinnande
och för samhället. Att förutsättningarna för den biolo-

Enligt rapporten Markanvändning i Skåne (Region
Skåne 2009) råder det brist på allemansrättslig mark i
Skåne vilket ger skäl till att noga överväga och motivera
ianspråktagande av naturmark, främst inom och
i anslutning till länets tätorter.

Figur 23: Kartan visar en översiktlig karta över Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter. Karta hämtad från
”Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur”, Region Skåne 2012.

Kommungräns
Tätort
Grönområden och stråk
med stora rekreationsoch naturvärden
Ekologiskt stråk med
utvecklingspotential
Strategiskt läge för
nytt grönstråk

Förklaring till beteckningarna i kartan över Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter:
Grönområden och stråk med stora rekreations- och naturvärden. Viktiga naturområden (värdetrakter/värdekärnor) och stråk (blå-gröna huvudstråk)
i den regionala grönstrukturen där både natur (ekologiska värden) och friluftsliv (rekreativa värden) har funktionella samband.
Ekologiskt stråk med utvecklingspotential. Befintliga stråk av blå-gröna naturmiljöer där friluftslivet ej har framkomlighet idag. Flera av de presenterade utvecklingsstråken utgörs av vattendrag som i varierande grad kantas av naturområden
Strategiskt läge för nytt grönstråk. Nya utvecklingsstråk där det finns potential, i form av spridda områden samt viktiga kopplingar, att kunna skapa
blå-gröna samband mellan natur-/grönområden (värdetrakter/värdekärnor) samt mellan natur-/grönområden och tätorter.
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Naturen tillhandahåller många ekosystemtjänster som
har stora ekonomiska värden. Samhällsekonomiskt
spelar också hälsofrågor en stor ekonomisk roll.
Naturupplevelsens betydelse för stressåterhämtning
och tillfrisknande har uppmärksammats alltmer.
Skåne har i en nationell jämförelse lägre andel tätortsnära allemansrättsligt tillgänglig mark 13 % där resten
av Sverige har ungefär 50 %. Avståndet 1 km används
som ett mått på gångavstånd och 5 km-gränsen för
cykelavstånd.

Genom att aktivt i olika utvecklingsprojekt systematiskt
arbeta för att skapa en lokal, regional och storregional
väv av grönska och vatten (grön infrastruktur) av tillräcklig kvantitet och kvalitet kan invånarnas behov av
ekosystemtjänster tillgodoses vilket bidrar till attraktiva
livsmiljöer och god livskvalitet i hela Skåne. Genom
att den gröna infrastrukturen i det skånska landskapet
är sammanhängande utgör den en helhet och erbjuder
en mångfald funktioner, kvaliteter, samband och upplevelser, som fragmenterade och mindre områden inte
kan erbjuda. Stora sammanhängande naturområden
ökar också möjligheten till en ökad biologisk mångfald.
I stadsmiljöerna är målbilden en tät och upplevelserik
stadsmiljö med integrerade blå-gröna miljöer bestående
av ett nätverk av parker, grönområden och vatten.

Skånes framtidsutmaning består till stor del i att ta till
vara och utveckla potentialen för grön infrastruktur
och vatten i länets tätorter såväl som på landsbygden.
Syftet är att stärka Skånes attraktivitet och skapa goda
förutsättningar för en god hälsa och livskvalitet i hela
Skåne.
Region Skånes viljeinriktning för grön infrastruktur
och ekosystemtjänster presenteras bland annat i rapporten Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad
grön struktur (Region Skåne 2012). Utifrån de befintliga
utmaningarna har sedan fem strategier tagits fram:
• att ta fram kunskapsunderlag och inspirera
• att se helheten och planera sektorsövergripande
• att planera för hållbara strukturer och
se potentialen i de gröna värdena
• att binda samman och utveckla viktiga länkar
och satsa på service samt
• att skapa former för dialog och öka kunskapen
om olika sektorers villkor och behov.
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Slutsatser
Region Skånes övergripande uppdrag för Skånes utveckling innefattar möjligheten för människor att kunna
bo, arbeta och driva företag i hela Skåne. Ett brett
ansvarstagande och ett fortsatt arbete med samordning
och samlokalisering av kommersiell och offentlig
service och olika servicefunktioner är fortsatt viktigt.
Utmaningen är att hitta ekonomiskt bärkraftiga och
långsiktigt hållbara lösningar där flera aktörer samverkar
i både utformning, genomförande och finansiering.
Detta behöver ske i samhandling med såväl kommuner,
kommersiella och ideella aktörer. Strategiska program
som Det Öppna Skåne 2030, kommunala översiktsplaner samt Regionala och kommunala serviceprogram
bör vara vägledande.

Dock är skillnaderna stora för befolkning i landsbygder
jämfört med mera tätbefolkade områden. Bäst möjligheter att nyttja olika slags service har skåningar med
bil och/eller arbete i en tätort. Behöver invånare på
landsbygd förlita sig på kollektivtrafik utanför normala
pendlingstider, lokala servicepunkter, bredband,
föräldrar och anhöriga är utmaningarna större och
tillgängligheten sämre. Den utveckling som sker inom
kombinerad mobilitet har potential att öppna upp för
nya möjligheter på landsbygden. Genom att i mobilitetstjänster kombinera närtrafiken eller den kollektivtrafik
som går på landsbygden med andra lösningar som till
exempel samåkning, taxi, cykeluthyrning och/eller
bilpoolssystem kan en totalt sett bättre tillgänglighet
för landsbygden skapas. Här kommer Region Skåne
verka för öppna system som möjliggör utvecklingen av
mobilitetstjänsterna.

En avgörande förutsättning för att tillgängliggöra service i hela Skåne är ett snabbt och robust bredband till
hela Skåne och särskilt landsbygderna där utbyggnadstakten är långsammare än i städerna. Jämfört med
övriga landet är Skåne tätbefolkat och förhållandevis
välförsett med både kommersiell och offentlig service.

Det är viktigt att fortsatt följa utvecklingen av serviceslagen och/eller nya typer av service som kommer att
vara relevanta.
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Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet
och tillväxt i Skåne. Vår uppgift inom regional utveckling
är att skapa förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar
som handlar om jobben, miljön och människors hälsa.
Genom att arbeta med de sociala och fysiska faktorer
som påverkar såväl tillväxten, klimatet som den enskilde
skåningens hälsa, skapar vi en attraktiv och innovativ
region. På så sätt gör vi dagligen skillnad för Skåne och
skåningarnas framtid.

Region Skåne
291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
utveckling.skane.se

