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BIFALL, ANSÖKNINGAR OM GLESBYGDSBIDRAG (TOTAL 7 911 346 KR)  
 
 
De huvudsakliga förutsättningarna för beviljande av glesbygdsbidrag framgår av förordning (2013:80) 
om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Mer detaljerade 
förutsättningar om hur bidraget beräknas framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.  

Följande apotek uppfyller uppställda krav. Bidrag utgår inte för den period som tillståndshavaren haft 
ett avtal med staten om en skyldighet att driva öppenvårdsapotek. Bidrag kan sänkas till godkänd nivå 
med stöd av 6 § ovan anförd föreskrift. 

 

Apotekskedja och ort Beviljat bidrag
Apotek Hjärtat 4 012 560
Ankarsrum 522 127
Bjurholm 7 487
Boliden 459 087
Hede 254 435
Jörn 518 913
Lammhult 163 286
Liden 552 417
Lit 229 486
Långshyttan 299 554
Ramsele 422 349
Ryd 49 046
Vittangi 534 373
Apoteket AB 1 610 387
Föllinge 417 152
Gäddede 214 815
Harads 368 304
Horndal 6 505
Offerdal 194 381
Särna 409 230
Apoteksgruppen 942 648
Jokkmokk 13 756
Lönsboda 405 090
Storfors 415 261
Åseda 108 541
Kronans Apotek 1 345 751
Gränna 255 050
Hedesunda 275 929
Klintehamn 148 266
Likenäs 430 971
Sorsele 19 522
Sälen 79 931
Tärnaby 136 082
Totalsumma 7 911 346
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Statsbidraget utgår retroaktivt som ett stöd för tillhandahållandet av öppenvårds-apoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse under år 2014. Stödet ges i enlighet med Europeiska kommissionens 
beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011. 1 
 

AVSLAG, ANSÖKNINGAR OM GLESBYGDSBIDRAG 
 

 
 

1 Beslut om tillämpningen av artikel 106,2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt 
stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

Apotekskedja och ort Orsak till avslag
Apoteksgruppen
Lenhovda Rörelseresultatet (exklusive bidrag) i ansökan överstiger den s.k. 

takbegränsningen vilket medför att bidraget reduceras till 0 kronor. 
Bidrag får inte överstiga den i föreskriften angivna takbegränsningen 
enligt 6 § TLVFS 2013:4 om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse.

Malå Rörelseresultatet (exklusive bidrag) i ansökan överstiger den s.k. 
takbegränsningen vilket medför att bidraget reduceras till 0 kronor. 
Bidrag får inte överstiga den i föreskriften angivna takbegränsningen 
enligt 6 § TLVFS 2013:4 om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse.

Molkom Rörelseresultatet (exklusive bidrag) i ansökan överstiger den s.k. 
takbegränsningen vilket medför att bidraget reduceras till 0 kronor. 
Bidrag får inte överstiga den i föreskriften angivna takbegränsningen 
enligt 6 § TLVFS 2013:4 om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse.

Norsjö Rörelseresultatet (exklusive bidrag) i ansökan överstiger den s.k. 
takbegränsningen vilket medför att bidraget reduceras till 0 kronor. 
Bidrag får inte överstiga den i föreskriften angivna takbegränsningen 
enligt 6 § TLVFS 2013:4 om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av 
allmänt ekonomiskt intresse.

Kronans Apotek
Dalum

Avstånd till närmaste apotek understiger 20 km. Apoteket uppfyller 
därmed inte kraven i 4 § p1. förordning (2013:80) om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.

Sunnansjö
Avstånd till närmaste apotek understiger 20 km. Apoteket uppfyller 
därmed inte kraven i 4 § p1. förordning (2013:80) om bidrag till 
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.

                                                   


