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Kartan behöver förklaras 

Den fördjupade översiktsplanen för centralorten omfattar även några näraliggande orter och 
Skavstaområdet. Orter som Bergshammar, Enstaberga, Svalsta och Sjösa bedöms växa 
samman/införlivas med Nyköping tätort i frågor som rör arbete, bostadsförsörjning, service, 
friluftsliv, rekreation och infrastruktur etc. Den gemensamma befolkningen för dessa orter 
bedöms 2050 uppgå till 60 000 invånare vilket skulle motsvara en befolkningsökning med ca 
60 procent jämfört med idag. Vi har därför valt att avgränsa serviceplanen till de 12 orter 
som ligger utanför detta område. Se följande karta. 
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Inledning 

Bakgrund  

Tillgång till livsmedelshandel, bredband, hälso- och sjukvård är centrala faktorer för att 

vardagslivet ska fungera för människor. Permanent- och fritidsboende i attraktiva 

boendemiljöer ger underlag för lokal service som butiker, skolor och kollektivtrafik. 

Etablering av olika verksamheter skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. 

Lanthandeln är viktig för livsmedelsförsörjningen i en bygd samtidigt som den fyller en 

mycket bredare funktion som tillgänglig mötesplats för social gemenskap. Om orten tappar 

butiken finns det inte längre någon naturlig träffpunkt för spontana möten mellan 

människor. Lite samma karaktär har bymacken. Lanthandeln och den lokala drivmedels-

stationen förknippas oftast med ren kommersiell service såsom post- och paketservice, 

utlämning av apoteksvaror, spelombud, ombud för systembolaget liksom möjligheter att ta 

ut kontanter. Samordningen mellan offentlig, kommersiell och ideell service är väsentligt och 

förutsätter ett aktivt deltagande från alla parter, inte minst kommunen. En förutsättning för 

att en bra service kan erhållas är att det finns tillräckligt med invånare året runt. 

Denna serviceplan ska gälla 2019 – 2022 och är en utveckling av det projekt som 

genomfördes av Kommunbygderådet 2013-2014 under namnet "Lokalt Driven 

Landsbygdsutveckling" med finansiellt stöd av länsstyrelsen och Nyköpings kommun. 

Erfarenheterna från detta projekt har varit till nytta i den nu genomförda inventeringen, 

både vad gäller arbetssätt som tidigare vunna erfarenheter. 

Ytterligare en drivkraft i arbetet har varit de tydliga markeringar som gjorts i budget 2019: 

"Hela Nyköpings kommun skall ges förutsättningar att växa hållbart. En balans i tillväxt 

mellan centralorten och mindre tätorter/landsbygd är eftersträvansvärt. Det ger bättre 

utnyttjad infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och kommunal service och 

kollektivtrafikförsörjning". 

Regionala serviceprogram: Näringsdepartementet har tidigare uppdragit åt länsstyrelserna 

att formulera ett program för arbetet med grundläggande kommersiell service på 

landsbygden (RSP) Från årsskiftet 2018-2019 har ansvaret gått över till Region Sörmland och 

programmet har fått större tyngd som politiskt styrmedel eftersom det styr beslut om 

investeringsstöd. Enligt förordningen SFS 2000:284 om stöd till kommersiell service framgår 

av 6§ att "Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett 

sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas". Programmet är nu förlängt till 2020 för att 

sammanfalla med EUs programperiod och därmed Landsbygdsprogrammet. 

Det regionala serviceprogrammet tar upp fyra prioriterade områden; A/ Kommersiell och 

offentlig service, B/ IT-infrastruktur, C/ Bygga och bo, D/ Jobb och entreprenörskap. I det nu 

föreliggande förslaget till kommunal serviceplan har vi valt att svara upp mot dessa 

prioriteringar. 
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Syfte 

Syftet med en kommunal serviceplan är att ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, 

både kommersiell och offentlig som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är en 

rimlig servicenivå och hur den nivån ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en 

förutsättning för att kommunen och andra myndigheter ska ta eventuella beslut om 

ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den service som en 

lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla 

landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplan. 

Den av Kommunfullmäktige antagna Landsbygdsstrategin kommer att revideras under 2019. 

Den nu redovisade kunskapsöversikten vad avser de mindre tätorterna med kringliggande 

landsbygd kommer då att utgöra ett viktigt underlag för den reviderade 

Landsbygdsstrategin. 

 

Serviceplanen och dess roll i den kommunala planeringen 

Tillväxtverket är den myndighet som har uppdraget att verka för att stärka utvecklingen av 

lokal service. Uppdraget syftar till att frågan om kommersiell och offentlig service på 

landsbygden blir en naturlig del i planeringsprocessen i kommunerna. Även om den 

kommunala serviceplanen (KSP) redovisas som ett fristående dokument krävs att 

servicefrågorna lyfts och ingår som en väsentlig del i kommunens översiktsplanering och 

budgetarbete. Först då kan man åstadkomma bestående effekter och hållbara lösningar över 

tid. Tillväxtverket anser att ökade kontaktytor inom den kommunala organisationen 

avseende servicefrågor är en viktig start för ett långsiktigt arbete för ökad tillgänglighet till 

service. Ett förvaltningsövergripande arbetssätt ger bättre förutsättningar för skapande av 

attraktiva miljöer och näringslivsutveckling. 

I en skrivelse till kommunstyrelsen, 2018-04-14, åtog sig Kommunbygderådet "att kartlägga 

det faktiska serviceutbudet och inhämta invånarnas upplevda behov av kompletterande 

service i kommunens mindre tätorter med kringliggande landsbygd". Kommunstyrelsen har 

ställt sig positivt till Kommunbygderådets framställan och beviljat medel från 

Landsbygdsfonden för utredningsarbetets bedrivande.  

Arbetet har genomförts i kommunens 12 lokalsamhällen utanför tätorten. Varje arbetsgrupp 

har bestått av minst tre personer som tex. drivit s k Open Spacemöten i vart och ett av 

kommunens 12 landsbygdsamhällen vilket innebär att mellan 400 och 600 personer varit 

engagerade i processen under våren 2019. Resultatet kommer att användas som underlag i 

kommunens olika planeringsarbeten och i det fortsatta arbetet med landsbygdsutveckling. 

Det kommer även att användas vid revideringen av kommunens landsbygdsstrategi. 
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Problematik 

I Nyköpings kommun bor det 55 623 personer (juni 2018). Av dessa bor en tredjedel på 
landsbygden, vilket är en stor andel jämfört med många andra kommuner. För boende på 
landsbygden är tillgången till service av stor betydelse. Service som dagligvaror, drivmedel, 
betaltjänster, besöksnäring, paket, post och ombud är viktiga för alla människor.  De 
befintliga servicepunkterna fyller också en viktig social funktion som mötesplats för bygdens 
invånare och medverkar till att göra de aktuella orterna mer attraktiva för inflyttning. 

Olika servicebehov 

Service har olika innebörd för olika människor; för vissa kan närheten till en dagligvarubutik 
kännas avgörande medan andra behöver besöka vårdcentralen regelbundet. En skola i 
samhället kan få barnfamiljer att flytta dit och vård- och omsorgsservicen är central för 
många. Andra är beroende av en fungerande paketdistribution, eller att kunna lämna 
dagskassor eller tanka fordon för att kunna driva företag eller lantbruk. Toleransnivån för 
hur långt man har till olika servicefunktioner är olika för olika service och olika människor.  
Service kopplas också till många olika aktörer; företag, myndigheter och kommuner, vilket 
kräver olika sätt att hantera servicefrågorna. Samtidigt finns ett stort behov av att samordna 
insatserna för att uppnå maximal effekt. En väl utarbetad och förankrad serviceplan är då en 
given förutsättning.  

Köpbeteenden 

Tätortshandeln och stormarknader konkurrerar om lanthandelns kundunderlag. En ökad 
arbetspendling och koncentrationen av service till tätorten minskar köptroheten på 
landsbygden då inköpen kan samordnas med resan mellan arbetet och bostaden eller 
utnyttjandet av annan service. Samtidig riskerar allt fler hushåll att inte längre klara sina 
inköp själva utan blir beroende av kommunen eller annan hjälp. De som exempelvis inte kan 
ta del av ny teknik och som inte har tillgång till eller förmåga att köra bil för att pendla eller 
handla riskerar att marginaliseras och ställas vid sidan av utvecklingen. 

 

Prioriteringar och avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa servicefrågorna till dagligvaror, drivmedel, bredband, kollektivtrafik, 
betaltjänster, paket, försändelser, ombud, servicepunkter, grundläggande utbildning, 
omsorg till äldre, hälso- och sjukvård, service inom besöksnäringen samt boendemöjligheter. 

I Nyköpings kommun finns 12 landsbygdsorter med omnejd med olika grad av service. Dessa 
utgörs av de 12 orter som inte omfattas av den fördjupade översiktsplanen för centralorten. 
Den service som kan erbjudas i dessa mindre orter är samtidigt av stor betydelse för den 
omgivande landsbygden. Ett förstärkt serviceutbud bidrar till att bibehålla och utveckla en 
levande landsbygd. 

Ur kommunens perspektiv hör tätort och landsbygd ihop och är beroende av varandra. 
Kommunbygderådet vill därför se att den service som finns idag bevaras och utvecklas och 
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att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten stärks. En balans i tillväxt mellan 
centralorten och mindre tätorter/landsbygd är eftersträvansvärt. Det ger en förbättrad 
infrastruktur och underlag för förbättrad kommersiell och offentlig service för hela 
kommunen. 

Bostadsbyggande i generella termer ses inte i första hand som en serviceinsats men det finns 
betydelsefulla undantag. I våra mindre tätorter och på landsbygden finns många äldre som 
bor i småhus. I takt med stigande ålder och sinande krafter blir det egna huset och tomten 
alltmer betungande att sköta. Samtidigt vill man oftast inte lämna den egna hembygden där 
man har sin sociala gemenskap med barn och barnbarn och sin vänkrets. 

En viktig serviceåtgärd som samtidigt är befrämjande för landsbygdens utveckling är att 
erbjuda mindre lägenheter, gärna i markplan, som är bekväma att bo i och lätta att sköta. 
Med visst bistånd av hemtjänsten och med utnyttjande av de möjligheten som den digitala 
tekniken erbjuder blir också åldrandet bekvämare. Samtidigt uppnår man den effekten att 
ett antal äldre hus kommer ut på marknaden, hus som erbjuds till en rimlig prisnivå och som 
kan förvärvas av yngre barnfamiljer som på så sätt kan inleda sin bostadskarriär. Genom att 
skapa förutsättningar för denna flyttkedja öppnas möjligheten till en inflyttning till 
landsbygden som bidrar till ett ökat underlag för önskvärd service. 

 

Prioriteringar i kommunens översiktsplan för landsbygden 

Nyköpings kommun kommer under 2019 att revidera den Översiktsplan (ÖP) som togs fram 
2013 och fördjupa planen för landsbygden. I arbetet med ÖPn kommer serviceplanen att 
vägas in liksom frågor kring infrastruktur, bebyggelseutveckling, besöksnäring och andra 
frågor som rör utvecklingen av landsbygden. 

 
Landsbygdsutveckling i kommunens hållbarhetsprogram 

Ett mål är att invånarantalet skall öka i hela kommunen, såväl i tätorten som i kommunens 
landsbygdssamhällen. Hela kommunen ska utvecklas i balans för att möjliggöra en god 
livsmiljö oberoende av om människor vill bo i de centrala delarna av Nyköping eller på 
landsbygden.  

Det finns en ökad efterfrågan på boendemiljöer på landsbygden som kompletterar stadens 
utbud och en ökad inflyttning till kommunens landsbygdsamhällen gör det möjligt att olika 
slag av samhällsservice kan upprätthållas.  För att alla delar av kommunen ska upplevas 
attraktiva att bo och verka i bör strategin vara att ta tillvara attraktiva bostadslägen, stödja 
bredbandsutbyggnad och värna om viktiga servicefunktioner som livsmedelshantering, 
kollektivtrafik, skolor och drivmedelsförsörjning. Om service och handel finns i närheten av 
bostadsbebyggelsen minskar behovet av transporter.  

Om en butik hotas av nedläggning ska kommunen göra en bred konsekvensanalys och 
utifrån detta söka möjligheter att behålla och utveckla servicen. 
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Digital lanthandel och Servicepunkter 

I några samhällen där livsmedelsbutik saknas har lokala organisationer istället etablerat en 
digital lanthandel. När denna service kombineras med en lokalt placerad PC har kommunen 
skrivit ett avtal för att stödja verksamheten. Det finansiella stödet som uppgår till minst 
10 000 kronor per utlämningsställe och år ersätter den tidigare hemkörningsavgiften. 
Ersättningen syftar till att säkerställa tillgången till dagligvaror på landsbygden. 

Servicepunkter finns etablerade på fyra av de aktuella orterna, Vrena, Jönåker, Tystberga 
och Nävekvarn. En viktig del i serviceplanen är att är att stärka underlaget för dessa 
servicepunkter och att utveckla konceptet till fler orter. En modell för detta kan vara 
Stavsjömodellen som bygger på en kombination av digital handel, annan samhällsservice och 
bostadsbyggande. 

Den digitala tekniken kan redan idag erbjuda en lång rad användningsområden som 
underlättar för den som bor på längre avstånd från centralortens utbud av tjänster och 
service. Inom hemtjänsten och hemsjukvården finns redan idag stora möjligheter och 
begreppet E-hälsa har fått allt större genomslag. Med tanke på den snabba tekniska 
utvecklingen kommer ytterligare ett antal nya möjligheter att öppnas inom de närmaste 
åren, dvs. den tidsperiod som serviceplanen omfattar. Det finns därför all anledning att inom 
ramen för den kommunala serviceplanen vara lyhörd för nya användningsområden. 

 

 

Kommunala mål för service 

1 Kommunen skall verka för att en god service upprätthålls på landsbygden.  
2 Kommunen skall medverka till och stötta innovativa lösningar för service på 

landsbygden. 
3 De samhällen som idag har minst ett fast försäljningsställe som erbjuder 

livsmedel eller utlämning via en digital lanthandel och service ska behålla 
sin service.  

4 De möjligheter som finns för att göra inköp från mindre leverantörer och 
butiker på landsbygden skall utnyttjas. 

5  Tillgängligheten skall ökas genom fortsatt satsning på kollektivtrafik och 
kompletteringstrafik. 

 

Olika aktörers roller 

Region Sörmlands roll 

¤ Ansvarar för hanteringen av stöd till kommersiell service, såsom servicebidrag 

¤ Ansvara för god kollektivtrafik till lands och sjöss. 

¤ Säkerställa bra hälso- och sjukvård i landsbygdsorterna. 
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Kommunens roll 

¤ Genomföra serviceplanens åtgärder som en del av landsbygdsprogrammet i  
 samverkan med berörda divisioner/förvaltningar och andra aktörer. 

¤ Bevaka och förstärk dagligvaruförsörjningens utveckling i kommunen. 

¤ Bjuda in till regelbundna samtal med handlare och befolkning kring aktuella 
  servicefrågor som ett led i kommunen som intressent av en levande landsbygd. 

¤  Bistå butiksägare för livsmedel och dagligvaror vid ansökningar om projektstöd, 
  stöd för kommersiell service samt vid kontakt med myndigheter. 

¤ Ge information och kompetensutveckling till tjänstemannaorganisationen om 
  landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling.  

¤ Säkerställa skolgång med hög kvalité på landsbygden.  

¤ Tillgodose försäljning av kommunala tomter i landsbygdsorterna.  

¤ Tillgodose god bostadsutveckling i landsbygdsorterna.  

¤ Samverka och samarbeta med landsbygdens föreningar/företag i syfte att 
utveckla landsbygden.  

 

 

Butikernas, näringslivets och servicepunkternas roll 

¤ Att företagsekonomiskt driva verksamheten på bästa sätt. 

¤ Föra dialog med och delta i Länsstyrelsens/Regionens och kommunens 
  utvecklingsinsatser. 

 

Kommunala bostadsbolag 

¤ Tillgodose bostäder på landsbygden liksom i centralorten.  
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Handlingsplan för Nyköpings kommun 2019 – 2022 

 

 

Åtgärd Ansvar 

1 Inkludera landsbygdsservice  i 
kommunens planer och 
program 

Respektive division 

2 Skapa kommunala tomter för 
försäljning inom varje 
landsbygdsort 

Samhällsbyggnad 

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
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Kommunens verktygslåda 

Tabellen representerar en lista över områden där kommunen kan göra insatser som stärker 
och stödjer kommersiell service på landsbygden. Listan skall utgöra en inspiration för att 
formulera kommunens mål och handlingsplan. 

 

 

  

 
Kommunal upphandling t ex småköksupphandling och drivmedelsupphandling 

 
Arbeta för att samtliga serviceorter ska få en servicepunkt med ombudsservice 

 
Arbeta för att skapa kommunala tomter för försäljning i alla landsbygdsorter. 
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Ortsvis beskrivning 

I kartan markeras de 12 orter som Serviceplanen omfattar. Orterna visar vilka som har en 
livsmedelsbutik/digital lanthandel och/eller drivmedelsstation.  Den service som finns på 
dessa orter ska i den mån det är möjligt stärkas och vi i Kommunbygderådet/på kommunen 
ser gärna att det etableras utökad service i de orter som saknar livsmedelsbutik och/eller 
drivmedel. 

 

  

 Livsmedelsbutik/digital lanthandel 

 Drivmedelstation 

 

Aspa/Lid Buskhyttan Jönåker Lästringe  

Nävekvarn Runtuna Råby Stavsjö 

Stigtomta Tystberga Vrena Ålberga 
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Studerade orter 
 

Aspa/Lid 
 
Buskhyttan 

 
Jönåker 

 
Lästringe 

 
Nävekvarn 

 
Runtuna 

 
Råby 

 
Stavsjö 

 
Stigtomta 

 
Tystberga 

 
Vrena 

 
Ålberga 
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Nävekvarn 

    

Tunabergshalvön och Bråviken är ett sammanhängande område vars värden delas av 
Norrköpings kommun och Nyköpings kommun. Nävekvarn utgör Södermanlands sydligaste 
del och ligger 25 km söder om Nyköping vid Bråvikens norra strand. Antal invånare i 
Nävekvarn, Skeppsvik, Sjöskogen och Uttervik uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 1075 
åretruntboende.  

I området i och runt Nävekvarn finns även en betydande fritidsbebyggelse, som medför att 
antalet boende ökar markant under somrarna. Fritidshusen ligger framförallt i områdena 
Skeppsvik och Sjöskogen. Intresset för att flytta till Nävekvarn med omnejd bedöms vara gott 
men om befolkningsutvecklingen ska ta fart på allvar behövs detaljplaner som ger möjlighet 
till bostadsbyggande. 

Nävekvarn är en gammal bruksort med anor från 1600-talet. Bruket lades ned 2010 och 
numer används brukets lokaler bland annat som båtförvaring och marina.  Besöksnäringen 
har under senare år ökat kraftigt liksom företagsetablering genom bland annat företagen 
Swede Port Marina, Systrarna Brådhe´s Café och Marinans Guesthouse.  

Omgivningarna i och omkring Nävekvarn är av stort natur- och kulturhistoriskt intresse 
inklusive en omfattande skärgård och erbjuder ett rikt friluftsliv. Sörmlandsleden passerar 
genom orten och i samhället finns en av Sveriges äldsta folkparker med anor från tidigt 
1900-tal, intill hamnområdet vid Bråviken. Närhet till Kolmårdens djurpark inte att 
förglömma. 

I Nävekvarn finns förskola och grundskola upp till årskurs 6, räddningsvärn, affär, småföretag 
(främst marinrelaterad verksamhet, egenföretagare, hantverkare), distriktssjuksköterska och 
hembygdsgård. Samhället rymmer även en stor båtklubb med gästhamn, flera 
sommarcaféer, hantverk, bruksmuseum och konst- och hantverksutställningar.  Nävekvarn 
har ett aktivt föreningsliv, bl.a. en stor idrottsförening. 

Servicefrågor i korthet: 

• Butik i centrum med servicepunkt och drivmedelsstation i hamnen för diesel och 
bensin för såväl land- som sjömack. 

• Bussförbindelser med halvtimmestrafik morgon och eftermiddag, samt glesare  turer 
under dag och kväll,  till Nyköping. 

• Fiberoptik är utbyggd och kommer att förbättras. 

• Täckningen för mobilnäten är begränsad. Under sommarens högsäsong för turism är 
kapaciteten inte tillräcklig. 
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• Boendemöjligheter och framtida bebyggelse  bör förbättras eftersom efterfrågan  
bedöms vara stor. 

Den största utmaningen för samhället fram till 2022 och därefter är att bibehålla den höga 
servicenivå som finns 2019 vad avser skola, affär, kommunikationer mm. 

 

Prioriterade åtgärder – invånarnas perspektiv 

1. Bostadsbyggande   5. Barn- och Ungdomsaktiviteter 

2. Kommunala tomter till försäljning 

3. Restaurang  / Café året runt 

4. Förbättrat vägunderhåll V511 

 

 

 

Definitioner       

        

        

Bedömningsskalan har 5 steg:       

        

5 Mycket bra       

4 Måttlig       

3 Delvis       

2 Dålig/undermålig kvalitet     

1 Nej/Saknas      

        

Målbild skall utgöra en bedömd realistisk "slutstation" 2022.   

Den upplevda kvaliteten servicefunktinerna i de 12 orterna kommer att ge   
en referenspunkt till den enskilda orten i arbetsbladet Perspektiv och Målbild.  
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Kartläggning av servicefunktioner 

Datum: 2019-03-14 

 

              

  

                              

    

Samhälle:_Nävekvarn med omnejd  
 
Centrumplats/byggnad:____________________ Antal invånare:              1075   

                              

    Servicefunktion i samhället Finns?                 Avstånd    

    
  Mkt bra 

5   
Mått-lig   
4   

Del-
vis 
3   

Då-
lig 
2   

Nej 
1   

km till 
funktionen   

    Dagligvarubutik/er      X                   

                              

    Övrig detaljhandel/ kiosk/ATG      X                   

                              

    Drivmedelsstation  X                       

                              

    Post- och pakettjänster      X                   

                              

    Apotekstjänster      X                   

                              

    Systembutik eller utlämningsställe      X                   

                              

    
Grundläggande betaltjänster (kontantuttag, insättning 

dagskassa, hjälp betala räkningar)              X           

                              

    Annan kommersiell service t ex inom turistnäringen      X                   

                              

    Förskola, skola, fritidshem      X                   

                              

    Bibliotek/skolbibliotek/bokbuss/bibliotekslåda          X               

                              

    

Anläggningar för idrott och motion hela året 
(idrottslokal, gym, motionsspår)  X                       

                              

    Samlingslokaler för kultur och föreningsaktiviteter  X                       

                              

    

Religiösa samlingslokaler, 
kyrka/frikyrka/församlingshem/moské                  X    15   

                              

    

Omsorg och stöd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning          X               

                              

    55+ boende / lägenheter som medger en flyttkedja              X           

                              

    Räddningstjänst  X                       
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    Hälso- sjuk- och tandvård      X                   

                              

    Kollektivtrafik med viss turtäthet       X                   

                              

    Bredband med fiberkabel/ fri tillgång till Wifi  X                       

                              

    Återvinningscentral  X                       

                              

    Restaurang          X               

                              

    

Hotell, vandrarhem eller liknande 
besöksnäringsverksamhet          X               

                              

    Andra servicefunktioner. Beskriv                         
                              

    1.Camping      X                   

                              

    2.Sjömack  X                       

                              

    3.Marin cerviceverksamhet  X                       

                              
  4. Gästbåthamn X            
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Viktning av servicefunktioner Datum: 2019-03-14 

 
              

  

                            

  
Samhälle:Nävekvarn med omnejd 
Centrumplats/byggnad:____________________ Antal invånare:              1075   

                            

  Servicefunktion i samhället Funktionens framtida betydelse      Avstånd    

  

  Kri-tisk 
5   Stor   4   

Mått-
lig 3   

Tvek-
sam 
2   

Sak-
nas 
1   

km till 
funktionen   

  Dagligvarubutik/er  X                       

                            

  Övrig detaljhandel      X                   

                            

  Drivmedelsstation  X                       

                            

  Post- och pakettjänster  X                       

                            

  Apotekstjänster      X                   

                            

  Systembutik eller utlämningsställe          X               

                            

  
Grundläggande betaltjänster (kontantuttag, insättning 

dagskassa, hjälp betala räkningar)          X               

                            

  Annan kommersiell service t ex inom turistnäringen  X                       

                            

  Förskola, skola, fritidshem  X                       

                            

  Bibliotek/skolbibliotek/bokbuss/bibliotekslåda          X               

                            

  

Anläggningar för idrott och motion hela året 
(idrottslokal, gym, motionsspår)  X                       

                            

  Samlingslokaler för kultur och föreningsaktiviteter  X                       

                            

  

Religiösa samlingslokaler, 
kyrka/frikyrka/församlingshem/moské          X            15   

                            

  

Omsorg och stöd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning  X                       

                            

  55+ boende / lägenheter som medger en flyttkedja  X                       

                            

  Räddningstjänst  X                       
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  Hälso- sjuk- och tandvård      X                   

                            

  Kollektivtrafik med viss turtäthet   X                       

                            

  Bredband med fiberkabel/ fri tillgång till Wifi  X                       

                            

  Återvinningscentral      X                   

                            

  Andra servicefunktioner. Beskriv                         
                            

  1.Restaurang/Café året runt  X                       

                            

  2.Vägunderhåll och utveckling  X                       

                            

  3.G/C-vägar generellt      X                   

                            
 4. Nöjen / Aktiviteter av underhållningskaraktär X            
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Sammanfattning (+ / -) 
Servicefunktioner 

Datum: 2019-03-14 

 

              

  

                            

  

Samhälle:Nävekvarn med omnejd   
 
Centrumplats/byggnad:____________________ Antal invånare:              1075   

                            

  Samhällets största tillgång Funktionens framtida betydelse      Avstånd    

  

  Kri-tisk 
5   Stor   4   

Mått-
lig 3   

Tvek-
sam 
2   

Sak-
nas 
1   

km till 
funktionen   

  __Skola F -6   X                       

                            

  __Affär dagligvaror  X                       

                            

  __Distriktssjuksköterska      X                   

                            

  __Servicepunkt  X                       

                            

  _Bra dagliga kommunikationer  X                       

                            

  _Bra vägnät till/från Nävekvarn      X                   

                           

  _Hamnområdet  X                       

                            

  ______________________________________                         

                            

  Samhällets största brist                         
                            

  __Matställe åretrunt / Träffpunkt      X                   

                            

  __Skärgårdsturer      X                   

                            

  __Barn- och ungdomsaktiviteter      X                   

                            

  ______________________________________                         

                            

  ______________________________________                         

                            

  ______________________________________                         

                            

  ______________________________________                         
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  ______________________________________                         

                            

                            

                            

  Andra (kulturella?) värden. Beskriv                         
                            

  1.Konstutställningar      X                   

                            

  2.Sörmlandsleden      X                   

                            

  3.Bruksmuséet      X                   
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Nävekvarn Servicefunktioner i perspektiv och 
Målbild                 

    

  
Genom-
snitt 12 
orter   

Nävekvarn 
2018   

Nävekvarn 
mål 2022      

    Dagligvarubutik/er                
                     
    Övrig detaljhandel/ kiosk/ATG                
                     
    Drivmedelsstation                
                     
    Post- och pakettjänster                
                     
    Apotekstjänster                
                     
    Systembutik eller utlämningsställe                
                     

    
Grundläggande betaltjänster (kontantuttag, insättning 

dagskassa, hjälp betala räkningar)                
                     

    Annan kommersiell service t ex inom turistnäringen                
                     
    Förskola, skola, fritidshem                
                     
    Bibliotek/skolbibliotek/bokbuss/bibliotekslåda                
                     

    

Anläggningar för idrott och motion hela året 
(idrottslokal, gym, motionsspår)                

                     
    Samlingslokaler för kultur och föreningsaktiviteter                
                     

    

Religiösa samlingslokaler, 
kyrka/frikyrka/församlingshem/moské                

                     

    

Omsorg och stöd till äldre och personer med 
funktionsnedsättning                

                     
    55+ boende / lägenheter som medger en flyttkedja                
                     
    Räddningstjänst                
                     
    Hälso- sjuk- och tandvård                
                     
    Kollektivtrafik med viss turtäthet                 
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    Bredband med fiberkabel/ fri tillgång till Wifi                
                     
    Återvinningscentral                
                     
    Restaurang                
                     

    

Hotell, vandrarhem eller liknande 
besöksnäringsverksamhet                

                     

    Andra servicefunktioner. Beskriv                
                     
    1.                
                     
    2.                
                     
    3.                
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Huvudbudskap från invånare i Nävekvarn med omnejd 
Underlag för Kommunens serviceplan angående SERVICEFUNKTIONER, kommersiella och offentliga. 

 

Saknas i samhället 
eller borde förbättras 

Viktigast för samhället 
- vad vi vill prioritera 

1 Flera bostäder / äldreboenden i 
Nävekvarn 

Förskola, grundskola och barn- 
och ungdomsaktiviteter 

2 PUB / Restaurang/Café året 
runt 

Affär inkl Servicepunkt 

3 Asfalterad yta för 
återvinningsstation och 
återvinningscentral samt 
vägarna dit. 

55+ boende, Äldreboende och 
vård. 

4 Gång-/Cykel- väg längs V511 
från Nävekvarn till Myskdalen, 
m.fl. 

Allmänna kommunikationer 

5 Utvecklad camping Bra allmänt vägnät inkl Gång-
/Cykelväg. 

6 Förbättrad väg Nävekvarn – 
Kvarsebo 

Skärgårdsnaturen 

7 Skärgårdsturer 
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Saknas i samhället 
eller borde förbättras 

Viktigast för samhället 
- vad vi vill prioritera 

8 Parkbadet förbättring  

9 Bättre tillgång till barn- och 
ungdomsaktiviteter. 

 

10   

  

 


