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Prioriterade serviceorter (kommunal serviceplan) för Mora kommun
2020 - 2023
Den kommunala serviceplanen ska peka ut ett antal prioriterade orter som serviceorter. Syftet är
att kraftsamla till några punkter som på så vis blir mer attraktiva än om servicen skulle spridas
slumpmässigt. Verksamheterna kan dra kunder till varandra. Kunderna kan vara både boende på
orten, företag på orten och besökare/turister. De serviceorter som kommunen pekar ut kan få
kommunalt landsbygdsstöd med max 50 000kr utifrån vilken service man tillhandahåller. På de
utpekade serviceorterna kan servicegivaren också söka ett regionalt landsbygdsstöd från
länsstyrelsen om de bidrar till ett utbud av service.
Framförallt utifrån sina geografiska lägen men också med hänsyn till redan befintlig service och
potential för positiv befolkningsutveckling, prioriteras följande orter på Mora kommuns
landsbygd:
• Sollerön
•

Venjan

•

Våmhus

•

Oxberg

•

Garsås

Kommunalt landsbygdsstöd
Mora kommun möjliggör för företag och organisationer i byar att bli servicepunkter. I de flesta
fall får kommuner inte ge stöd till kommersiell verksamhet men “Förordningen om stöd till
kommersiell service”1 gör detta möjligt.
Motiven kan variera, det kan handla om byar som redan i dag utför uppdrag och service på landsbygden som kommer både boende och besökare/turister till del. Kommunen skriver avtal med
servicegivaren/servicepunkten och erbjuder 10 000 kr för varje insats, i ett serviceavtal, som
uppfylls. Servispunkten kan placeras vid samlingslokaler på orter som saknar lanthandel eller
bemannad bensinmack. Men ska oberoende placering utgöra ett bidrag till kommersiell service på
orten.
Servicepunkten ska inrymma minst tre insatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Mötesplats – exempelvis en caféhörna som ger möjlighet till samvaro.
Turistinformation, broschyrer med mera
Anordna minst tre aktiviteter per år
Erbjuda hemsändning av livsmedel
Erbjuda kontanthanteringstjänster (ska samordnas med länsstyrelsen stöd för
kontanthantering)
Fritt wifi
Erhåller ombudtjänster
Annan innovativ åtgärd / aktivitet som bidrar till kommersiell service på orten. För att få
räkna denna åtgärd krävs att man i förväg samrått i förväg med kommunen.
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För var och en av de åtta insatserna föreslås kommunen bidra med ett belopp på 10 000
kr/år/insats, maximalt 50 000 kr. Avtal ska förnyas en gång per mandatperiod.
Kommunala stödpengar till servicepunkter med koppling till RSP hanteras av kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsenheten och ansökan om utbetalning sker i efterhand en gång per år i
januari. Ansökan ska innehålla kort redogörelse om serviceinsatsen, utfall därav samt åtgärdens
bidrag till kommersiell service vid servicepunkten. Vidare ska kontouppgifter och kontaktperson
med mail och telefonnummer vara angivet.
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