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Sveriges riksdag
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt på
öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.
Varekil 2022-03-31

I Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) finns en arbetsgrupp som arbetar med den svenska färjetrafiken till
alla de öar som saknar fast landförbindelse. Arbetsgruppen har regelbunden kontakt med färjerederiet
som driver alla statliga färjor och vissa kommunala färjor.
Färjerederiet gör i dag prioriteringar i färjornas turlistor som kan omöjliggöra fast boende befolkning på
vissa öar. Prioriteringarna görs efter liknade principer som vägunderhåll. En utebliven färjetur kan inte
kompenseras på samma sätt som en bristfällig väg. En utebliven färjetur kan innebära att yrkesarbete på
fastlandet omöjliggörs, att skolbarn inte kan komma till skolan, att hemtjänsten inte kan komma till ön
och så vidare.
SRF anser att det finns stöd i Nationell Strategi för Hållbar Regional utveckling och i EU-fördraget 174
för att andra prioriteringar skall göras. Färjeleder skall prioriteras så att bobarheten på öarna inte
äventyras. Detta skall även gälla de färjor som drivs av region eller kommun.
I den nationella strategin står: ”Likvärdiga förutsättningar för boende, arbete och välfärd skall gälla i hela
Sveriges landsbygd”. Detta skall även gälla öar utan fastlandförbindelse. I EU-fördraget 174 står: Särskild
hänsyn skall tas till ö-regioner. Detta skall gälla alla Sveriges öar med fast boende befolkning.
SRF förstår att med en minskande befolkning på vissa öar kan en situation uppstå som gör att
prioriteringar måste göras. I de fall större förändringar skall göras i färjetrafiken anser vi att färjerederiet
skall åläggas ett krav att diskutera dessa förändringar med berörd kommun och med SRF. SRF har
representation nära de flesta färjelederna.
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