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Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har sänt ut samrådsförslag till 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen på remiss. Syftet 
med strategin är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i 
skärgården i Stockholms län. Fokus ligger på frågor som rör bland annat 
näringsliv, service, kommunikationer och naturvärden. Yttrandet ger svar på 
de specifika frågor som har ställts i remissen. 

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 2017-08-28 

Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 

Yrkanden 
Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som 
nämndens yttrande till tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

att omedelbart justera beslutet. 

Deltar inte i beslutet 
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna inte deltar i beslutet. 

Särskilda uttalanden 
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga). 
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna ett särskilt uttalande 
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SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-09-28 

HSN 2017-1266 
Ärende 16 

Landsbygd- och skärgårdsstrategi för Stockholms län 

En landsbygd i symbios med storstaden 

Stockholmsregionen är inte bara en storstadsregion. Mer än hälften 
av regionen är landsbygd. Trots det faktum att Stockholmsregionens 
landsbygd har geografisk nära till en storstad har delar av 
Stockholmsregionen problem med exempelvis befolkningsminskning 
och minskad offentlig service. Sveriges och Stockholmsregionens 
välstånd bygger på att det finns jobb, utbildning och kommunika-
tioner i hela landet. Att människor frivilligt väljer att flytta från en 
plats till en annan är inte ett problem, men när människor tvingas 
lämna bygder de älskar för att jobben försvinner, butikerna lägger 
ner och kollektivtrafik försvinner, så är det något som är fel i 
politiken.  

Miljöpartiet ser att det finns stora möjligheter till nya jobb och vända 
befolkningstrenden genom att göra landsbygden till en aktiv del i 
klimatomställningen och skapandet av en fossilbränslefri region. 
Syftet med landsbygds- och skärgårdsstrategin är att stärka möjlig-
heten att bo och verka på landsbygden och i skärgården. För att 
uppnå det målet ser vi behov av att i kommande versioner förstärka 
ett antal olika perspektiv i programmet.  

Regionbildningen kräver ett nytt mindset 

Stockholms läns landsting är nu i processen med att bli en region, 
dvs. få ett regionalt utvecklingsuppdrag för hela regionen inklusive 
skärgård och landsbygd. Detta kräver ett nytt förhållningssätt till hela 
länets geografiska yta. Den kommande regionens roll och ansvar för 
att åstadkomma regional utveckling i hela länet är väsentligt större 
än det nuvarande landstinget. Från miljöpartiets sida anser vi det 
därför olyckligt att det inte redan i denna version av programmet 
framkommer tydligt vilka åtgärder som vi inom vår egen organisation 
och i framtiden som region tänker vidta för uppnå de uppsatta målet. 
Vi ser det även som avgörande att planen inte bara som nu signalerar 
att landsbygden är något som landstinget ska förhålla sig till, ett 
problem som vi behöver hantera, utan snarare en strategisk tillgång i 
arbetet med att bli såväl en klimatneutral storstadsregion region som 
att genomföra tillväxt uppdraget. Vi ställer oss även frågande till att 
förvaltningens slutsats att hur landsbygden och skärgården utvecklas 
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inte har några miljömässiga konsekvenser. Detta motsägs ju även i 
själva programmet.  

Koncentrerad befolkningsökning 

I inriktningen till RUFS pekas det ut en tydlig riktning av att det är i 
de regionala kärnorna som regionen ska växa. Förväntningarna på 
befolkningsökningen i den tätortsnära landsbygden och skärgårds-
områden behöver riktas mot de mindre, redan existerande, tät-
orterna och noder för kollektivtrafik. En allt för kraftig befolknings-
utveckling på landsbygden skulle öka behoven av transporter som 
många gånger skulle bli bilburna. En region med en mer utglesad 
bebyggelsestruktur försvårar möjligheten att bevara gröna kilar och 
strategisk jordbruksmark. Därför är det viktigt att vi genom en smart 
regional och därefter lokal planering pekar ut var och hur en 
befolkningsutveckling kan ske på ett sådant sätt att det möjliggör 
upprätthållande av goda möjligheter till arbete och offentlig service.  

I skärgården finns snarare problemet med att hindra en befolknings-
minskning. Där behöver samtliga aktörer jobba tillsammans för att 
skapa möjligheter för de som vill bo kvar eller gå från fritids- till fast-
boende i skärgården att kunna göra det. Ett sådant område är att 
förenkla möjligheten att bygga bostäder i redan bebyggda områden i 
skärgården.  

Sveriges lantbrukare lever upp till relativt högt ställda miljö- och 
djurskyddskrav. Ändå blir de ofta utkonkurrerade av mat från länder 
med mycket lägre krav. Miljöpartiet vill därför att ambitiösare mål 
om närproducerad mat i regionen tas fram. Det skapar stora vinster i 
form av en robustare region tillsammans med bättre mat, minskad 
miljöförstöring och fler jobb på landsbygden. 

Utveckla turismen i skärgården med 100 procents el- och bredbands-
utbyggnad  

I analysen av arbetsmarknaden för tätortsnära landsbygd, landsbygd 
och skärgårdsområden framkommer att det framförallt är skärgården 
som har problem med ett minskat antal arbetsplatser. Miljöpartiets 
anser därför att det är av stor vikt att landstinget analyserar hur vi 
som framtida region samt med två stora aktörer som Waxholms-
bolaget och Skärgårdsstiftelsen kan bidra till att utveckla turist-
näringen i skärgården.  



3 (3) 

En utvecklad arbetsmarknad kräver en stabil eldistribution i hela 
länet och till de mest avlägsna i landsbygden. Här spelar decentrali-
serad småskalig elproduktion tillsammans med laddinfrastruktur en 
allt viktigare roll. Implementeringen av smarta nät bör utredas och 
planeras. 

I en utvecklad landsbygdspolitik ser Miljöpartiet att delnings-
ekonomin har en viktig del att stödja och utveckla. Infarts-
parkeringars strategiska placering tillsammans med bilpooler, själv-
körande bilar och anropsstyrd kollektivtrafik har en viktigare roll i 
glesbygden där beroendet av bil är större.  

Miljöpartiet mål är att 100 procent av länet ska ha tillgång till bred-
band. Att bygga ut bredband i hela landet är också en viktig priori-
tering för den nuvarande regeringen. En utbyggnad av bredband i 
hela regionen är på många sätt en förutsättning för att kunna 
utveckla lokal näringsliv och offentlig service samt stärka demo-
kratin. 

Bevara sammanhängande grönområden och biologisk mångfald 

Landsbygden och både den brukade och orörda naturen har stor 
betydelse för att Stockholms län ska kunna uppnå målet med att bli 
världens första klimatneutrala storstadsregion. Som skrivs i 
programmet är staden beroende av att landsbygden och den orörda 
naturen bidrar med ekosystemtjänster, med kolsänkor och som 
bevarare av biologisk mångfald. Om länets gröna kilar och strukturer 
ska kunna vara hållbara måste det finnas tydliga riktlinjer för hur för-
lorade naturvärden kompenseras.  

En fortsatt utbyggnad av Kommunalt VA, inrättande av en marin 
nationalpark, bevarandet av de gröna kilarna och strategisk 
jordbruksmark samt bevarande av strandskydd i områden med högt 
exploateringstryck är därför viktiga insatser för att säkerställa den 
biologiska mångfalden i framtiden. 
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SÄRSKILT UTTALANDE 
2017-09-28 

Ärende 16 
HSN 2017-1266 

Yttrande över Remiss – Stockholmsregionens 
utveckling- Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Stockholmsregionens landsbygd och skärgård har unika förutsättningar och 
utmaningar det är därför glädjande att en regionalstrategi nu finns framme.  
Strategin innehåller en lång rad åtgärder. Vi ser fram emot att landstingets 
åtaganden konkretiseras i ett styrande dokument. Det är viktigt eftersom 
alla åtgärder som föreslås inom insatsområdena behöver prioriteras och en 
plan för genomförande behöver tas fram.  

Vi vill betona vikten av tillgänglig vård i hela länet, därför är det viktigt att 
det finns en strategi för etablering av vård, och att det inte lämnas över till 
marknaden. Tillgången till en trygg akutsjukvård är avgörande för att skapa 
goda livsförutsättningar för skärgårdens invånare. Vi ser med oro på att 
helikopterbasen nu flyttas till Norrtälje eftersom det innebär väsentligt 
längre restider till en stor del av länet. Den moderatstyrda alliansen måste 
ta ansvar för en långsiktig placering av helikopterbasen i strategiskt läge.  

Vi socialdemokrater tycker att det offentliga samhället måste bli mer 
närvarande i skärgården, inte mindre. Tidigare fanns två läkarbåtar i 
skärgården, men idag finns bara en och kapaciteten räcker inte till. 
Socialdemokraterna driver därför att landstinget ska införa ytterligare en 
läkarbåt för att kunna erbjuda likvärdig vård till alla som är bosatta i 
skärgården. 

För att förbättra förutsättningarna för ett fungerande vardagsliv i landsbygd 
och Skärgård är det ytterst angeläget att säkerställa tillförlitliga system för 
IT och telekommunikation. Här måste offentliga myndigheter ta ansvar för 
utbyggnad av telefoni och bredband samt att systemen fungerar, det är 
viktigt för att garantera en trygg och säker vård.   
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Yttrande över Remiss - Stockholmsregionens 
utveckling - Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har sänt ut samrådsförslag till 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen på remiss. 
Syftet med strategin är att stärka möjligheten att bo och verka på 
landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Fokus ligger på frågor som 
rör bland annat näringsliv, service, kommunikationer och naturvärden. 
Yttrandet ger svar på de specifika frågor som har ställts i remissen. 

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 2017-08-28  
Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 

Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

att överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som 
nämndens yttrande till tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

att omedelbart justera beslutet. 

Förvaltningens motivering till förslaget 
Remissvaret inleds med allmänna kommentarer om förslaget i sin helhet för att 
därefter besvara de frågor som ställs i följebrevet till samrådsförslaget.  
 
Strategin belyser viktiga frågor för regionens utveckling. Resonemangen kring hälso- 
och sjukvårdens roll i utvecklingen saknas dock väsentligen i dokumentet, och 
strategin skulle vinna på att lyfta in dessa perspektiv. Förslaget berör hälso- och 
sjukvården på flera vis: 

- Utvecklingen av rekreationsmiljöer, arbetsmarknad och bostäder i länet har 
en stor påverkan på folkhälsan i regionen. 

- Den demografiska utvecklingen i olika områden har en direkt påverkan på 
vårdstruktur och lokalisering av vårdinrättningar 

- Vårdverksamheter som etableras i landsbygd och skärgård har en viktig roll 
som arbetsgivare och för att behålla levande lokalsamhällen 
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- Den snabba digitalisering som nu sker inom hälso- och sjukvården med 
utveckling av olika e-hälsotjänster ger nya möjligheter att tillhandahålla vård 
och behandling i glesbygd och därmed underlätta för människor att bo och 
arbeta på distans. 

 
Hälso- och sjukvårdens betydelse enligt ovan skulle kunna betonas redan i motiven 
bakom en strategi (sid 9), i de långsiktiga målen (sid 9), och i beskrivningen av olika 
perspektiv (sid 11), det kopplar också till några av de specifika insatser som föreslås.  
 
Förslaget till strategi innehåller en intressant analys över den demografiska och 
sociala utvecklingen i relation till avstånd till tätort. Modellen kan vara av värde för 
djupare analyser, t.ex. kring befolkningens hälsa och vårdkonsumtion samt som 
underlag för planering kring vårdstrukturen i länet. Det hade varit av värde att 
integrera mer information om hälso- och sjukvården i de analyser som gjorts. 
Diagrammet på sidan 21 skulle t.ex. kunna kompletteras med hur länets vård-
centraler är lokaliserade. Sedan vårdval infördes 2008 har vårdutbudet ökat i länet 
och det har skett etableringar i områden där det tidigare saknats. Idag finns det 209 
husläkarmottagningar med en god geografisk spridning. För skärgården finns det 
dessutom en särskild Vårdbåt som utgår ifrån Djurö vårdcentral, och tar emot 800 
läkarbesök och 500 sskbesök per år. Inom den specialiserade vården är vårdutbudet 
mer koncentrerat till tätorter. För akuta behov finns dock ambulanshelikoptern, som 
i genomsnitt gör två uppdrag per dag i Stockholms skärgård. 
 
På sidan 19 redovisas hur sysselsättningen har utvecklats. Vård och omsorg hör till 
de yrken som minskat mest i skärgård, men ökat mest i tätorterna. En djupare 
analys av orsakerna bakom denna utveckling vore intressant. Hur kan trenden med 
minskad sysselsättning inom skärgården motverkas? 
 
Förslaget avser Stockholms län, men det är även viktigt att betrakta Mälardalen, och 
i vissa avseenden även Gotland i gemensamma strategier. Rörligheten har ökat över 
länsgränserna och i länets ytterområden är utvecklingen nära sammankopplad med 
den i grannlänen.  
 
Specifika frågor i remissen  
 
• Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för 
Stockholmsregionens landsbygd och skärgård? 
 
Regionens landsbygd och skärgård har en stor påverkan på folkhälsan i regionen.  
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• Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som avgörande för att skapa 
bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården? 
 
De inriktningar som beskrivs i förslaget är bra, men man kan ytterligare lyfta hälso- 
och sjukvårdens viktiga roll för hälsan och för att bidra till levande lokalsamhällen. 
Utbudet av vård påverkas av flera faktorer och landstingets möjligheter att styra 
över vårdutbudet varierar beroende på om vården bedrivs inom vårdval, i form av 
upphandling eller med direktavtal. En ökad befolknings- och arbetsplatstäthet i 
landsbygd och skärgårdsområden ger ökade möjligheter för fler vårdaktörer att 
etablera sig. 
 
I strategin beskrivs arbetsmarknadens viktiga roll för fungerande lokalsamhällen, 
men man kan även lyfta arbetsmarknadens roll för att bidra till social integration 
och god hälsa. 
 
Generellt bör strategin utvidgas om digitaliseringens potential. Det pågår en snabb 
utveckling av möjligheter att få vård och behandling via olika e-hälsotjänster, vilket 
öppnar upp stora möjligheter för människor att bo och arbeta i glesbygdsområden.  
 
• Vilka insatser (1-5 st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt 
avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i 
skärgården? 
 
De flesta insatser som föreslås i strategin ligger utanför hälso- och sjukvårdens 
ansvarsområde. För hälso- och sjukvården har följande insatser sannolikt störst 
betydelse inom de prioriterade insatsområdena: 

1) Tillgänglighet: att säkerställa tillgång till vård i hela länet utifrån 
befolkningens behov, såväl en utvecklad närsjukvård som ett fungerande 
akut omhändertagande och tillgång till digitala vårdtjänster 

2) Stärk näringslivet: att säkerställa och stimulera etablering av 
vårdverksamhet i glesbygdsområden, t.ex. genom utveckling av avtalsformer 
och ersättningsmodeller 

3) Utveckla levande lokalsamhällen: att verka för vård nära invånarna  
4) Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden: att samordna 

planering av vårdverksamheters lokaliseringar i enighet med strategin 
 
• Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 
Att få en behovsstyrd och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård i hela länet är en 
viktig del i SLLs framtidsplan för hälso- och sjukvården (FHS). Framtidsplanen 
omfattar flera strategiska satsningar för att utveckla sjukvården utanför 
akutsjukhusen, förbättra vårdkedjor och öka patientens tillgång till digitala tjänster 
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för patientvägledning, råd och behandling. De närmaste åren kommer även ökade 
satsningar göras för att utveckla närsjukvården till att bättre möta befolkningens 
vårdbehov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan i det fortsatta arbetet beakta 
landsbygds- och skärgårdsstrategin och samordna utvecklingsplaner med region- 
och trafikplaneförvaltningen samt med trafikförvaltningen. 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan genom ansvaret för vårdavtal bidra till en väl 
utvecklad vårdstruktur som ger alla invånare i länet tillgång till en tillgänglig hälso- 
och sjukvård. Inom vissa vårdområden är förvaltningen med och styr över 
lokaliseringen genom att tillse att landstinget tillhandahåller lämpliga lokaler i 
specifika områden. Det gäller i första hand psykiatri och beroendevård, medicinsk 
service och närakuter. Inom vårdområden som omfattas av vårdval har 
förvaltningen mindre styrning över lokaliseringen. Ett visst inflytande över 
lokaliseringen sker med hjälp av information till branschen om var det finns ett 
behov av mottagningar exempelvis till följd av nybyggnation av bostäder. Det är 
också möjligt att verka för etableringar i landsbygd och skärgård genom 
konstruktionen av avtal- och ersättningsmodeller. 
 
Utvecklingen av nya e-hälsotjänster kan hjälpa till att överbrygga geografiska 
skillnader i vårdutbud. Genom möjligheten att sköta fler vårdrelaterade ärenden 
direkt från datorn eller telefonen kan behovet av fysisk vårdkontakt delvis minska. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med digitalisering medför stor potential 
till förändringar inom vården samt för patienter och medborgares relation till hälso- 
och sjukvården. Bland annat utvecklas tillgängligheten till vården för länets invånare 
och patienternas möjlighet att delta i sin egen vård kontinuerligt med hjälp av 
framtagande av olika eHälsotjänster. Digitaliseringen medför överlag stor möjlighet 
till förändring av regionen i stort, inte minst gällande resvanor, och utvecklingen har 
därmed även en betydelse för folkhälsan. 
 
 
 
 
 
Barbro Naroskyin    
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
    Björn Wettermark 

 Avdelningschef 
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