
Lokalt driven 
landsbygdsutveckling – 

Stavsjö 

2012 - 2013 
 

 
1 



Mål: En levande landsbygd - 
Stavsjö 

Kiladalens Intresseförening Gunnar Casserstedt    Augusti 2013 2 



…Att landsbygdssamhällen tär på 
kommunernas resurser 
  
1. Desillusionerar boende på 
landsbygden 
 
2. Ger kommunen skäl att dra in på 
service i periferin.  
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…vår resa började 2010 med en myt… 



Befolkningsutvecklingen och den 
ekonomiska livskraften i Stavsjö 
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Vi ville utmana myten: steg 1 



Flyttmönstret i Stavsjö 2003-2012 

Tonårs-
familjer 

Äldre till 
servicehem 

Tonårs-
familjer 

Studier & 
arbete 

Små-
barns-
familjer 

Senare i 
yrkeslivet & 
pensionering 
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Tätort 

Median inkomst       

20-64 år 

Median inkomst      

65- år 

Bergshammar    443 354 kr         308 127 kr  

Svalsta     476 607 kr         363 546 kr  

Enstaberga     367 901 kr         221 174 kr  

Jönåker    321 247 kr         155 955 kr  

Ålberga     310 222 kr         196 023 kr  

Stavsjö     352 398 kr         263 380 kr  

      

Median inkomst NYK totalt    274 508 kr         198 001 kr  

Den disponibla inkomsten kan vara 
 högre på landsorten än i tätorten  

Avser år 2010 
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Vår tolkning: vinsten för Nyköpings kommun 
från Stavsjö är 20 gånger högre än vad dess 

folkmängd representerar 

Skatteintäkter    14,3 15,1 
  

Kostnader  -10,4 -14,8 
  

Resultat Vinst(+)/Förlust (-)   4,0 0,3 

 Utfall 2012  (MSEK) 
Stavsjö 

verkligt 

utfall 

Stavsjö 

propor-

tionellt till 

folkmängd* 

*    0,62% som är Stavsjös andel av Nyköpings kommun totalt 7 

Borde Är 



Huvudresultat från förstudien 1:2  

• Stavsjös totala disponibla inkomst hög,  
trots en åldrande befolkning 
 

• Stavsjö är en lönsam affär för kommunen 
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Enkät i Stavsjö om 
seniorboende 
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Vi ville ifrågasätta myten: steg 2 



En levande landsbygd - Enkät om 
seniorboende i Stavsjö i maj 2013 

155 

fastigheter 
99 svar 

Svarsfrekvens 

Stavsjö Totalt   64% 

88 61 
Östra/Norra sidan 69% 

67 38 Södra sidan   57% 

104 

Svarsfrekvens       

inkl. 5 Anonyma 67,1% 
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Huvudresultat från förstudien 2:2 

• Skolans nedläggning 2007 ett hot för avflyttning 
 

• Äldre vill ha ett lokalt seniorboende 
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Vad hände sen? 
 

Vi utnyttjade på att Stavsjö är ett brukssamhälle -  och en identitet 
 

Vi kallade till en workshop och bildade arbetsgrupper för service 
 

Vi drev projekt  som bredband med fiberkabel och Grannsamverkan 
 

Vi försökte driva fram fler och bättre anpassade bussturer 
 

Vi byggde upp en adresslista för lokal email-kommunikation 
 

Vi gjorde flera enkäter och information varje/varannan vecka 
 

Vi identifierade konceptet digital lanthandel  för den som inte har bil 
 

Vi visade de som bor här att vi kunde skapa vår egen utveckling 
 

Vi visade kommunens politiker att vi var beredda att föra en aktiv och 
konstruktiv dialog följd av genomförande 

Här följer några axplock 



 
Digital Lanthandel 

 



Kan vi bo kvar några år till…? 

Den gamla lanthandeln är sedan länge ett minne.  
 

Många vill bo kvar även på ålderns höst.  
Så vad gör man när synen inte tillåter bilkörning? 
  

För dubbelarbetade familjer där barn skjutsas till 
fritidsaktiviteter blir köpet av livsmedel en dyrtid. 



Logistiken finns – vi bara kopplar ihop  

• Livsmedelsbutiker 

• Lastbilar 

• Bredband 

• PC 

• IT-Portaler för näthandel 

• Elförsörjda lokaler med kylrum 

• Mobiler när frågor uppstår 
 



Erfarenheten finns 

• ICA Maxi, Ingelsta: Näthandeln omsätter idag 
4%  och  ökar med 50+% 
 

• Unga föräldrar säger att de sparar flera timmar 
i veckan till familjen 
 

• Kundernas upplevda kvalitet lika hög ELLER 
HÖGRE än vid egen plockning 



Vi började med att 
inventera behovet 

 
Numer gör vi regelbundna elektroniska enkäter 

via email – svar inom 2 veckor från det att en 
frågeställning definierats 



 
Målet för vår digitala lanthandel  hade satts till 
20% av samhällets hushåll, ca 30 hushåll.  
 
För testperioden har målet satts till 18 hushåll. 
 
18 hushåll motsvarar en täckt lastbil  
  
 

Intresset konfirmerat! 



Pilotprojekt med ICA Maxi i Ingelsta har 
nu övergått till ordinarie verksamhet  

 

• Beställningen läggs under helgen eller fram till kl 23:00 på 
tisdag;  
– inget krav på orderns storlek; inget bindande åtagande 

• Leverans kl 13 varje onsdag till utlämningsplats med kylrum, 
frysbox och kodlås. Hämta när du vill onsdag eller torsdag fm  

• Kylvaror och torrvaror levereras i returkassar; frysta varor 
separat 

• Kostnad: 180:- / 200:- per order.  
– Plock- och transportkostnader motsvarar vid ett köp på 1 500:- 

varukostnaden  i lokal livsmedelsbutik . Kostnaden  för egen resa till 
butiken undviks 



2015: Andra utlämningsstället   



Vision: Möjlig utvidgning av utlämningsställen i 
ett samhälle till gångavstånd. Illustration. 

Framtiden:  
Utlämingsställe 2 Utlämingsställe 1 



Mål 2015 - Medverka till spridningen av 
digital lanthandel Nyköpings kommun  

2014 
2015 



Mål 2015 - Medverka till spridningen av 
digital lanthandel Nyköpings kommun  

H 2014 
 V 2015 

 H 2015 

 H 2015 

 H 2015 



Hur handlar man? 



Hur handlar man? 

Börja med att 
titta i kylen 
 
Ytterkläder 
behövs inte 
 
Sätt på PCn  



Gunnar Casserstedt 2014-11-24       Fotomontage Marianne Skantz,  Länsstyrelsen i Södermanland 2014 



Hur svårt är det? 

1 Lokalt engagemang -  villig ”butikschef”  
 

2 Identifiera och säkra upp utlämningslokal 
3 Rekrytera intresserade hushåll (miniminivå)  

 
4 Inköp av kylrum och frysbox 
5 Installation av kodlås 
6 Anpassning till varubilens brygga, särskilt vintertid 

 
7 Kommunicera regelbundet via email eller Facebook 
 



Frågor? 



Lokalt 
utvecklingsbolag 



 
 

 Olika lokala organisationer 
kompletterar varandra 

 Ideella föreningar bedriver lokala fritidsaktiviteter 
inom definierade intresseområden 
 
Intresseföreningar driver opinion och 
förändringsprojekt och är ofta kommunens 
remissorgan i det lokala samhället 
 
Lokala utvecklingsbolag kan tillhandahålla hyrda 
lokaler på kommersiell basis och erbjuda 
timanställning  för lokal service  



Vinsten i ett Lokalt Utvecklingsbolag 
räknas i kvalitetsboende 

Till skillnad från vanliga aktiebolag saknas möjligheten 
till reella utdelningar när verksamheten går bra. Istället 
återinvesteras vinsten lokalt.  
 
- Vinsten är att den bygd man bor i blir livskraftig, har god 
service och ger ett kvalitetsmässigt bra liv.  
 
- Satsningar och investeringar människor gör i sina 
bostäder är värdebeständiga.  



Vad är ett Lokalt Utvecklingsbolag? 

Aktiebolagslagen (ABL) har ett tillägg som medger 
en bolagsform anpassad för lokal finansiering.  
 

I ett (svb), särskild vinstbegränsning, 
gäller  
- utdelningen till aktieägarna får inte överstiga 

riksbankens ränta med mer än 1% 
- hembudsskyldighet / förköpsrätt 
- ingen aktieägare får rösta för mer än 10% av de 

röster som är närvarande på en bolagsstämma.  



Kiladalens Utveckling AB (svb)  
 

En projektägare med lokal förankring 

 
Verksamhetens mål 

 Vi har som mål att ta vid där staten, 
kommunen och det privata näringslivet 
tar slut när det gäller dagligvaror, och i 
ett längre perspektiv seniorboende.  



Stavsjö-
gården 



• Bolaget registrerades den 29 september 2014 med ett 
aktiekapital på 65 000 kronor.  
 

• 18 aktieägare.   
 

• Styrelse 
– Larz Johansson, Ålberga, ordförande 
– Martina Hallström, Ålberga, ledamot 
– Jonas Carlsson Malm, Stavsjö, ledamot  
– Gunnar Casserstedt, Stavsjö, VD och ledamot 
– Jacqueline Hellsten, Bettna, ledamot 

 

• Auktoriserad revisor 
– Anne-Louise Palm, PwC  

Kiladalens Utveckling AB (svb)  

Idag 200 000 kronor 

Idag 84 aktieägare 



Bostäder på 
landsbygden 



Vision:  
Seniorboende till överkomliga priser 

För att ett samhälle skall leva och utvecklas krävs en 
viss inflyttning utifrån men också omflyttning mellan 
olika boendeformer. Nyckeln är nyproduktion av 
bostäder i egen regi för den som vill lämna en större 
villa för ett bekvämare boende på äldre dagar.  
  
Ett Lokalt Utvecklingsbolag är berättigat till statliga 
kreditgarantier upp till 90% av produktionskostnaden. 



Året i korthet 

• September 2014 - Bolaget registrerades  

• Oktober 2014 - första leveransdagen i Digital Lanthandel 

• Våren 2015 inleddes samarbete med Migrationsverket  

• Våren 2015 förvärvades Stavsjö skola med gymnastiksal 

• Hösten 2015 öppnade landstinget sköterskemottagningen 

• Hösten 2015 - utlämningsställe för Digital Lanthandel i Ålberga. 

• Under 2015 genomfördes en emission till totalt 200 000 kronor 

i aktiekapital  -  84 aktieägare i Kiladalen 



Bolagets resultat (SEK) 

Intäkter  (hyra & service) 355 732  
– Externa kostnader och drift -317 376 
– Investering i bergvärme    (ca    40 000)  

– Investering mottagning     (ca 130 000)  

– Myndighetsavgifter            (ca   56 000) 

– Driftskostnader         (ca   90 000)   
– Personalkostnader  -   21 601 
– Avskrivningar   -     3 940 
– Räntekostnader  -   12 413 
– Skatt    -           88 

Resultat  (vinst)            314 



Bolagets ekonomiska ställning (SEK) 

Tillgångar 

 Byggnader och mark  656 135 

 Momsfordringar     20 024
 Kassa och Bank   304 370 

Summa tillgångar            981 429 



Bolagets ekonomiska ställning (SEK) 

Eget kapital och skulder    Till vem 

 Bundet eget kapital (AK) 200 000 Ägarna 

 Årets resultat           314  Ägarna 

 Långfristiga skulder  688 436 Banken 

 Skatteskulder             88 Staten 

 Förutbetalda intäkter     92 591 Kommun 

Summa tillgångar             981 429 



Bolagets ekonomiska ställning (SEK) 

Eget kapital och skulder    Till vem 

 Bundet eget kapital (AK) 200 000 Ägarna 

 Årets resultat           314  Ägarna 

 Långfristiga skulder  688 436 Banken 

 Skatteskulder             88 Staten 

 Förutbetalda intäkter     92 591 Kommun 

Summa tillgångar             981 429 

Tillgångar      Fordran 

 Byggnader och mark  656 135 

 Momsfordringar    20 024 Staten  

 Kassa och Bank  304 370   

Summa tillgångar               981 429 





55+ bostäder 
fullt utbyggt 



Fas 1 – 7 
lägenheter 



Modell för lägenheter 



Nästa steg 

• Samrådsmöte med kommunens planenhet 

• Samråd med kommunens bostadsbolag 

• Fastställd detaljplan 

• Fastställd kalkyl för produktionskostnad 

• Finansiering 

• Marknadsföring 

• Intresseanmälan  

• Beslut om Go - No go 



Frågor? 



Integrering? 


