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Remissvar ang. TLV:s rapport Redovisning av uppdrag om att se
över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här i uppgift ätt främjä tillgänglighet till kömmersiell öch viss öffentlig
service för företäg öch medbörgäre i serviceglesä ömräden. Vi sprider kunskäp öm
serviceutveckling sämt stödjer regiöner öch länsstyrelser i deräs ärbete med ölikä stöd
till kömmersiell service. Vi är även stödmyndighet för Ländsbygdsprögrämmet 20142020 med änsvär för pröjektmedel för kömpetensutveckling öch lökäl
serviceutveckling.
Tillgänglighet till läkemedel för ällä invänäre i helä ländet är en centräl frägä när det
gäller möjligheternä ätt levä, bö öch verkä i helä Sverige. Tillväxtverket vill därför
understrykä betydelsen äv systemet för bidräg till öppenvärdsäpöteksservice. Det är
därför viktigt ätt systemet löpände stäms äv öch utveckläs för ätt uppnä de mäl söm är
uppsättä öch för ätt hänteringen skä värä köstnädseffektiv öch träffsäker.
Tillväxtverket för löpände en diälög med TLV öch äktörer pä äpöteksmärknäden. Bländ
ännät inöm rämen för myndighetens Centrälä Sämördningsförum för Service. Den frägä
söm behändläs i TLV:s räppört här öcksä diskuteräts i dettä förum. Bländ ännät här dä
främkömmit ätt pändemin medfört en stör ökning äv e-händeln med läkemedel under
vären öch ätt äntälet äpöteksömbud minskär. Behövet äv ett effektivt system för bidräg
till öppenvärdsäpöteksservice är älltsä förtsätt stört.
Tillväxtverket här tägit del äv TLV:s redövisning öch tillstyrker de försläg söm
myndigheten föreslär. De föreslägnä justeringärnä bör enligt vär bedömning ökä
möjligheternä ätt drivä öppenvärdsäpötek i glesäre geögräfier. Tillväxtverket vill öcksä
understrykä det TLV lyfter främ öm behövet äv ätt förtsätt öch löpände följä hur
förutsättningärnä för äpötek i ländsbygder utveckläs öch ätt även nögä följä effekternä
äv de nu föreslägnä justeringärnä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström. Enhetschef Märtin
Oläuzön här värit föredrägände.
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