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Remissvar: Styr Samverkan - för bättre service till medborgarna
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, representerar den fastboende befolkningen runt
hela kusten från Luleå skärgård i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora
insjöarna. Förbundets medlemmar är 14 regionala skärgårdsföreningar och en
ungdomsförening för hela landet. Vi arbetar med förutsättningarna för boende,
arbete och service året runt i landets skärgårdar.
Skärgårdarnas Riksförbund anser att utredningen är på helt rätt väg i sina
förslag och slutsatser och ett utmärkt initiativ från regeringen. Det gäller bara
att genomföra det. Vi instämmer till alla delar i det som utredaren skriver i sin
programförklaring ” Mycket har sagts och utretts under årtionden, men allt
för lite har åstadkommits! Den här gången måste förändringarna bli av! Men
det räcker inte med god vilja. Det krävs en grundläggande attitydförändring i
förvaltningen och handgriplig styrning ”.
SRF anser att den ideella sektorn är en viktig aktör för ett väl fungerande
samhälle och att en närmare samverkan mellan ideell sektor och myndigheter
är nödvändig för att få till stånd det som utredningen syftar på. SRF har länge
efterlyst denna typ av initiativ från statens sida. Vi har alldeles för mycket av
stuprör och för lite hängmatta mellan olika offentliga aktörer i Sverige. Kan vi
åstadkomma en förändring av detta skulle det bli en vinna - vinna situation för
alla både inom stat- kommun- region och inte minst för oss medborgare som
anlitar olika offentliga tjänster.

Bakgrund
Under våren 2007 fick utredningen ”Utveckling av lokal service i samverkan” i uppdrag att
stödja de statliga myndigheterna i deras arbete med att inrätta lokala servicekontor och att
stödja andra samverkansinitiativ. I december 2007 kom tilläggsdirektiv med att översynen om
lagen om samhällstjänst med medborgarkontor blev tidigarelagd. Ytterligare tilläggsdirektiv
kom i september 2008 om att utredningen ska lyfta fram goda exempel på hur ideella
organisationer kan medverka till utveckling av den offentliga servicen på lokal nivå.
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Skärgårdarnas Riksförbund anser
SRF finner inte någon anledning att upprepa de kloka och väl genomarbetade uppfattningar
och förslag som utredningen för fram i kapitel 2- 6 och som SRF helhjärtat stöder. De följer
väl det syfte och mål som utredaren så klart har deklarerat i sin programförklaring.
Vi inriktar oss på kapitel 7 (Servicelösningar på landsbygden).
Precis som utredaren säger i programförklaringen så behöver både enskilda och företagare
offentliga tjänster. Det är något som vi alla solidariskt betalar skatt för. För att alla ska kunna
använda dessa tjänster behövs det en gränsöverskridande samordning av både produktion och
leverans av dessa till medborgarna.
Vi instämmer i de förslag och servicelösningar som kapitlet innehåller. Problemen är
uppmärksammade och kända sedan länge men lite har hänt. Hela förslaget med samverkan
över hela landet är oerhört bra och förtjänar absolut att genomföras. Det kanske äntligen är
läge denna gång när vi är nödsakade på grund av den ekonomiska kris som vi befinner oss i
att göra något radikalt för att kunna bibehålla och utveckla välfärden. Om det är viktigt för
hela Sverige är det väl så viktigt hos oss i glesbygden. Vi begär inga särlösningar utan vi
begär bara att kunna få tillgång till samma service som övriga Sverige.
För de som bor på landsbygden och vi som bor i skärgården är det så att vi många gånger är
sist på linjen. Det är hos oss som man först börjar med att dra in offentlig service både
kommunal och statlig. Den privata servicen följer ofta efter. För oss i skärgården är det ofta så
att människorna inte längre har möjlighet att bo kvar på den ö eller skärgård som man så
gärna vill. Ungdomar flyttar för det finns inga bostäder som går att köpa till seriösa priser
eller så finns det inga bostäder alls. Jobben försvinner och allt blir till slut ett moment 22.
Därför är det tilläggsdirektiv som regeringen tagit fram att arbeta med frågan om den ideella
sektorns roll som leverantör av service så avgörande för oss. Det kan ibland vara detta att
kunna behålla service som får en glesbygd att gå från att avvecklas till att överleva och
utvecklas. Det ger också konkreta signaler om att regering och myndigheter ser möjligheter
för att hela Sverige ska leva.
SRF kommer att med spänning följa den fortsatta utvecklingen av utredningen. Vi är beredda
att med all vår kunskap om den del av Sverige som vi representerar stödja och förbättra
förslagens genomförande. Vi är gärna med och medverkar för att få till stånd olika
inriktningar på ideella servicelösningar i samarbete med alla myndigheter. Vi är säkra på att vi
har många av de lokala lösningarna som utredningen eftersträvar.
Sammanfattningen av utredningen hittills är att den är välgjord och har fokuserat på många av
de saker som SRF under åren tagit upp men som inte har genomförts. Vi hoppas att det inte
blir som i sagan med mäster skräddare att det till slut efter alla turer fram och tillbaka bara
blev en tumme utom att det blev som var tänkt från början en varm och stor rock.
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SRF kommer att göra allt vi kan för det ska bli som utredaren i sin programförklaring säger - ”- Alla medborgare har rätt till likvärdig tillgång till service. Arbete med att utveckla service i
olika kanaler måste bedrivas snabbt och samordnat för att serviceutbudet ska kunna anpassas
till skilda behov och förutsättningar”

Skärgårdarnas Riksförbund
Den 20 mars 2009

Kjell Björkqvist
Ordförande

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND
Missjö

info@skargardarnasriksforbund.se

614 98 Sankt Anna

www.skargardarnasriksforbund.se
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