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pausa serviceindragningar i skHrgdrd och glesbygd i vlntan p5 den statliga utredningen om

kompletterande st6d till kommersiell service.

Stockholms skirgird iir en glesbygd med en utpriiglad avstinds- och transportproblematik. Ett antal

oar utan fast landf6rbindelse har levande men sirbara samhdllen med fastboende befolkning.

Fungerande offentlig och kommersiell service iir av storsta betydelse for samhdllenas m6jligheter till

overlevnad och utveckling. Utan levande o-samhdllen med fastboenden, riskeras inte bara unika

boendemiljoer, utan dven en oppen skdrgird som kan ta emot besokare frin niir och fjiirran, samt en

god naturv6rd. Ddrfdr gor landstinget, kommunerna och ldnsstyrelsen i Stockholms ldn fdr

ndrvarande en kraftsamling for att stdrka ndringsliv, bredband och trafik.

Liksom i andra sm6 samhillen iglesbygden hdnger kommersielloch offentlig service ofta samman.

Livsmedelsbutiken dr ofta navet for bide post och pakettjdnster, ombud for Systembolag och apotek,

tankstillen fdr bilar och bitar med mera. Var f6r sig saknar ofta dessa verksamheter tillricklig

birkraft, men genom samordning kan en godtagbar service siikras och en tillrdcklig intdktssida

skapas.

Utvecklingen mot affdrsmdssighet och konkurrens i flera av de statliga servicefunktionerna som

inleddes pi nittiotalet, har tyvirr skett utan att glesbygdens ftjrutsdttningar i tillrdcklig utstrdckning

beaktats. postens aktuella beslut att f6rdndra postutdelningen pi Tjockd i Stockholms norra skdrgird

- diir motsvarande beslut kan befaras for dvriga 6-samhdllen - dr ett uttryck for detta. Konsekvensen

riskerar bli att den kdnsliga samordningen av offentlig och kommersiell service faller samman med

drastiskt fOrsdmrade fdrutsiittningar for boende, f6retag och utveckling pi 6n.

Regeringen adresserar detta problem i statsbudgeten for 20L4 och ger ett utredningsuppdrag kring

servicefunktionerna pi landsbygden. Det dr viktigt att denna utredning bedrivs skyndsamt och dven

bidrar till en tydlig modell for hur en samordnad serviceplattform i o- och glesbygdssamhdllen ska

kunna finansieras. I awaktan pi denna utredning dr det av storsta vikt att Posten pausar

omldggningen av sitt postuppdrag pi <iar och i glesbygd. Annars riskerar irreversibla negativa

utvecklingsspiraler att setta sig innan de statliga losningarna finns pi plats.

Som ordforande for Stockholms ldns regionala skd196rdsrid och som landstingsrid med ansvar for

skdrgirdens och landsbygdens utvecklingsfrigor vill jag med detta brev understryka vikten av att

planerade 6tgdrder som riskerar att forsiimra Postens serviceuppdrag samt samordningen med

annan offentlig eller kommersiell service i o-samhdllena avbryts i ventan pi ett ansvarsfullt statligt



helhetsgrepp. Ddrtill uppmanas regeringen bedriva serviceutredningen med st6rsta skyndsamhet. Jag

trdffas gdrna for att beskriva problematiken, samt diskutera hur regionens politiska organ kan bidra

med ltrsningar.
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