
 

 

Kommersiell rådgivning för 
lanthandlare 
 
Länsstyrelsen Dalarna leder ett projekt i samverkan med sju län (Dalarna, 
Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Södermanland) som 
syftar till att genom kompetensutveckling med individuellt fokus stärka 
lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt 
upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag. 
 
 
Du kan som lanthandlare nu söka rådgivning inom områdena nedan. Rådgivningen 
kommer vara helt anpassad och fokusera på det som just du som lanthandlare vill ha 
hjälp med.  
 
Rådgivningen kommer ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare och kan 
ske i personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du 
bestämmer!  
 
Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning 
och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.  
 
Du som lanthandlare betalar enbart 30% av totalkostnaden medan projektet som 
medfinansiär står för 70%. Detta är således en fantastisk möjlighet att erhålla riktigt bra 
rådgivning för en subventionerad summa!  
 
Läs vidare på nästa sida. 
  

Dalarnas, Gävleborgs, Uppsalas, Örebros 
Västmanlands, Värmlands och Södermanlands län 



 

 

Några exempel på innehållet i rådgivningen kan vara: 
 

• Inköp och distribution –leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, 
uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.  

• Varuexponering –varors placering, säljande sortiment, inredning, 
säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?  

• Utveckling och diversifiering –medarbetareroll, ledarskap, upphandlingar, 
arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang. 

• Företagsekonomiska analyser –budget-och resultatrapporter, nyckeltal, 
finansiering, ägarskiften/generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och 
rabatter.  

• Energieffektivisering –energikartläggning, regler kring kylmedier, el-och 
uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.  

• Nytt sätt för service –nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som 
helhet och dess potential.  

 
Kontakta Länsstyrelsen Dalarna eller din länsstyrelse för mer information, priser och 
kontakt för hur ni går vidare eller besök vår hemsida, www.lansstyrelsen.se  för mer 
information. Butiker i dessa sju län som passar in kan komma att bli kontaktade av 
antingen representanter från Länsstyrelsen eller våra upphandlade rådgivare för initial 
kontakt.  
 
Med vänlig hälsning, 
Wilhelm Kyrk, Projektledare 
010-225 0527,wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se  

 
 

Våra rådgivare: 
LMV Konsult AB, Mikael Vestergård, 076–1801085, 
mikael@lmvkonsult.se.  
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)  
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)  
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)  
 
Spejaren AB, Gordon Krmic, 073–0775001, gordon@spejaren.se. 
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr) 
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)  
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)  
 
Brion Teknik Fyrbodal AB, Fredrik Hennström, 072–5948455, 
fredrik.hennstrom@brion.online. 
Timtaxa: 222 kr (ordinarie cirkapris 740 kr)  
Halvdag: 1620 kr (ordinarie cirkapris 5400 kr)  
Heldag: 2790 kr (ordinarie cirkapris 9300 kr)  
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