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Inledning 
Tillgång till grundläggande service för boende, besökare och företag är en viktig del i 

arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Att skapa tillgänglighet till 

kommersiell service som dagligvaror, drivmedel, betaltjänst, apoteksvaror, post- och 

paketservice är av vikt för att människors vardagsliv ska fungera. Den kommersiella 

servicen är ett viktigt komplement till den offentliga servicen som finns tillgänglig för 

alla kommunens invånare oavsett var i kommunen man är bosatt. Förutom 

biblioteksfilial, förskola, LSS-boende som har etablerats utanför Vadstenas tätort, 

verkar den offentliga servicen genom hemtjänst, skolskjuts, bostadsanpassningar och 

bredband, för att nämna få, dagligen.  

Bakgrund 

En kommun måste ha en serviceplan för att stöd kopplade till kommersiell service till 

kommunen eller företag i kommunen ska kunna beviljas (SFS 2019: 1037, 1 kap. 6 §). 

Region Östergötland (2021) har i uppdrag från regeringen att ha ett regionalt 

serviceprogram. Serviceprogrammet pekar ut orter eller noder viktiga för god 

tillgänglighet till service och kollektivtrafik, samt lyfter fram prioriteringar och insatser 

av stöd som främjar företagande, samverkan med kommuner och rumslig planering 

(Gumaelius & Lindgren 2019). Den kommunala serviceplanen är en del av Vadstena 

kommuns översiktsplanering för att synliggöra ett sammanhang med övergripande 

lokalisering och långsiktig utveckling av mark- och vattenanvändning. Vidare utgör 

serviceplanen ett komplement till kommunens bostadsförsörjningsprogram.  

Syfte 
Serviceplanen ger en helhetsbild, av den tillgängliga service, både kommersiell och 

offentlig, som finns på landsbygden. Serviceplanen belyser den service som ska 

bibehållas och utvecklas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region 

Östergötland ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till initiativ som syftar till 

att behålla/utveckla den kommersiella servicen på landsbygden. Den kommunala 

serviceplanen utgör ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden. 

Begreppsförklaring  
I serviceplanen pekas serviceort och serviceområde ut. Med serviceort avses Vadstenas tätort 

som kännetecknas av många servicefunktioner och mångsidigt utbud av kommersiell 

service. Borghamnsområdet, som består av Rogslösa, Skedet och Borghamn utgör ett 

serviceområde. Utanför Vadstenas tätort bor flest personer i kommunen i 

Borghamnsområdet. Det är därmed viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv att den 

kommersiella service som finns bibehålls och satt det finns utvecklingsmöjligheter för 

fler aktörer framöver.  Till kommersiell service räkas, dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, 

apoteksvaror och paketutlämning (Region Östergötland 2021). 
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Kommersiell serviceplan 

Vadstenas tätort utgör en regional serviceort. I Vadstenas tätort består den 

kommersiella servicen av dagligvaruhandel med fullt sortiment, flera platser för 

drivmedelsförsäljning, posttjänst, apotek och betaltjänst. Den kommersiella servicen i 

Vadstenas tätort är viktig för alla kommunens invånare, besöksnäringen och 

företagare. Det är därmed väsentligt för kommunen att verka för att den kommersiella 

servicen i tätorten bevaras och utvecklas för att minska sårbarheten för hela Vadstena 

kommun.  

 

Borghamnsområdet utgör ett serviceområde. Borghamnsområdet består av Rogslösa, 

Skedet och Borghamn. Den kommersiella servicen består av dagligvaruhandel med 

fullt sortiment. Serviceområdet är betydelsefullt för kommuns utveckling och fyller en 

viktig funktion för god service för både invånare och besöksnäring. Det är därmed av 

vikt för kommunen att behålla den service som finns.  

 
För Vadstena kommun är det prioriterat att den kommersiella servicen i Vadstenas 

tätort och i Borghamnsområdet bevaras och utvecklas, det är därmed inte aktuellt att 

peka ut nya servicenoder eftersom det inte påverkar tillgängligheten. Vadstena 

kommun kännetecknas av korta avstånd.  Vid analys av tillgång till kommersiell 

service med hjälp av Tillväxtverkets verktyg Pipos serviceanalys kan invånare i Vadstena 

kommun, oavsett var de är bosatta, få tillgång till fullständig kommersiell service inom 

ett avstånd på 20 km. Vissa kommundelar har sin närmsta kommersiella service i 

grannkommunerna Ödeshög, Motala och Mjölby. Fokus för Vadstena kommun är 

därmed att bevara och utveckla den kommersiella service som finns tillgänglig för att 

minska sårbarheten för kommunen.  

Viljeinriktning 
Vadstena kommuns viljeinriktning är att bevara och utveckla den kommersiella service 

som finns i Borghamnsområdet och i Vadstenas tätort; att bibehålla samma kvalité 

och service är viktigt och en utveckling i sig. Vadstena kommun ser positivt på 

innovativa servicelösningar och ska verka för och stötta nya innovativa lösningar för 

service på landbygden.  
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