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Remissvar på: Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127 


Föreningen Skärgårdsföretagarna (802434-2738 etablerad 2006) vill gärna ta tillfället 


att svara på ovan nämnda ärende. Skärgårdsföretagarna är en företagarförening 


med både lokala företagarföreningar och företag i hela skärgården som medlemmar. 


Vi driver för skärgårdsföretagare aktuella frågor på nationell och regional nivå och 


stöttar lokala företagarföreningar i deras frågor. 


 


Synpunkter på Strategi-dokumentet TRN 2016-0127 


Synpunkter på inledning och nulägesanalys 


Det är glädjande att syftet är så klart och tydligt, att det är det här man vill verka för. 
”Landsbygds- och skärgårdsstrategin syftar till att stärka möjligheten att bo och verka 
på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Fokus ligger därför på frågor som 
rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Strategin ska fungera som 
ett ramverk för regionens arbete med landsbygds och skärgårdsfrågor”. Det ställer 
dock stora krav på hur den är formulerad och på att insatser främjar målen och att 
intressekonflikter på alla plan hanteras. 
 
Det finns en uppgift som återkommer i nulägesanalysen om att bilen skulle vara det 
viktigaste färdmedlet i skärgården, det är ett viktigt färdmedel i och för sig, men båten 
är ju det allra viktigaste. Och för att kunna åka bil i 45 minuter har skärgårdsborna 
redan åkt båt, på många ställen nära eller i mer än en (1) timme. De flesta är 
hänvisade till kollektivtrafikens restider och tidtabell då det av olika orsaker är svårt 
eller inte möjligt att resa med egen båt. 
 
Det uppstår ett avstånd mellan verkligheten och strategin när det inte nämns något 
om vattnet som omger alla öar och därmed skärgårdsbornas hem och arbetsplatser, 
inget sägs om hur det faktiskt geografiskt ser ut och vilka utmaningar och möjligheter 
detta ger. 
 
 
Synpunkter på strategin 


I nulägesanalysen beskrivs en svag och i vissa fall negativ befolkningstillväxt och 


samtidigt brist på arbetskraft. Detta är något vi känner väl igen. Det går inte att 


pendla till och från skärgården på ett smidigt sätt, och den är inte attraktiv för 


personer eller företag som kan välja att etablera sig på annan ort, mycket på grund 


av i onödan cementerade förhållanden som ger en känsla av beroende och vanmakt. 


Det kan handla om allt från när och hur båtarna går, vart man kan resa med egen 
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båt, till frågor som rör utveckling av sin verksamhet, konkurrens på olika villkor och 


högst diskriminerande tillstånd att uppföra byggnader och bostäder. 


Strategin saknar åtgärder för att: 


 Hantera avståndet till ”landets största marknad”. Hur nära är den? Den är 


längre bort än vad den behöver vara för en företagare i skärgården 2017. Så 


behöver det inte vara och det har gått åt fel håll de senaste åren. Ta en så 


enkel sak som blommor, det behövs minst två (2) dagars framförhållning för 


att boka plats på båten. Detta ger dels att skärgårdsbor och företagare inte 


kan använda sig av denna vara samt att skärgården försvinner som marknad 


för leverantörer. Samma situation gäller för livsmedel och andra varor oavsett 


stor eller liten kvantitet. 


 Stärka skärgårdsbors möjligheter till att bygga nya och bättre anpassade 


bostäder och lokaler 


 Möjligheter att bygga eller anordna personalbostäder 


 Stärka skärgårdsföretagares möjligheter att konkurrera på lika villkor 


 Locka unga  


 Öka tillgången på arbetskraft 


 Möjligheter till utbildning 


 Fungerande pendling och skolskjutsar  


 Hantera och säkerhetsställa en god havsmiljö, vilket är förutsättningen för att 


människor ska kunna och vilja bo, besöka och verka i skärgården 


 Hantera det rörliga friluftslivets stora påfrestningar på land och havsmiljö. 


Stora delar av skärgården är privatägd mark och vatten. 


 Replipunkternas ytterst viktiga funktion.  


Den blå näringen saknar helt utrymme i strategin.  


Det behövs större tillgång för alla till kajer och bryggor. Samt möjligheter för 


skärgårdsbor och företagare att frigöra sig från beroendet av Landstingets 


trafikpolitik. 


Vidare saknas tankar och åtgärder för att möta framtiden. Hur kommer Landstinget 


och strategin att identifiera och hantera framtidens utmaningar?  


 


Synpunkter på ”Regionala förhållningssätt för landsbygd och skärgård” 
 
Dessa bör uppdateras och vi ställer oss frågande till riktigheten; ingår dessa 
värderingar verkligen idag i arbetet med Rufs 2050? Påståendena har bristande 
aktualitet och motsvarar inte dagens syn på hållbarhet. Till exempel tillgången på 
vatten löses idag med fördel med ny teknik (avsaltning) för att minimera 
miljöpåverkan och avlopp får inte nå havet. 
Planera istället för en mer strategisk bebyggelse, underlätta för strategisk, 
okontroversiell bebyggelse, alltså för möjligheter att bo och verka på och omkring 
öarna. Begränsa ren fritidsbebyggelse nära havet och stränder. 
 
 







Sammanfattningsvis 
 
Nulägesanalysen visar på en mycket dyster utveckling för skärgården med sjunkande 
befolkning och arbetstillfällen. 
Enligt oss speglar strategin inte dessa slutsatser. På vilket sätt skulle dessa 
formuleringar och idéer främja målen för strategin och på vilket sätt skulle de bira till 
att möjligheterna för att bo och verka i skärgården stärks? Konsekvensbeskrivningar 
och bakgrund till resonemangen saknas. Strategin berör inte det som är mest centralt 
för boende och besökare i skärgården; möjligheten till smidigt och oberoende 
resande och varuförsörjning, en stark och miljöanpassad blå näring, stärkta 
möjligheter till utveckling av familjeliv och verksamheter samt hur intressekonflikter 
kan hanteras. 
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Remissvar på: Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127

Föreningen Skärgårdsföretagarna (802434-2738 etablerad 2006) vill gärna ta tillfället att svara på ovan nämnda ärende. Skärgårdsföretagarna är en företagarförening med både lokala företagarföreningar och företag i hela skärgården som medlemmar. Vi driver för skärgårdsföretagare aktuella frågor på nationell och regional nivå och stöttar lokala företagarföreningar i deras frågor.



Synpunkter på Strategi-dokumentet TRN 2016-0127

Synpunkter på inledning och nulägesanalys

Det är glädjande att syftet är så klart och tydligt, att det är det här man vill verka för. ”Landsbygds- och skärgårdsstrategin syftar till att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Fokus ligger därför på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Strategin ska fungera som ett ramverk för regionens arbete med landsbygds och skärgårdsfrågor”. Det ställer dock stora krav på hur den är formulerad och på att insatser främjar målen och att intressekonflikter på alla plan hanteras.



Det finns en uppgift som återkommer i nulägesanalysen om att bilen skulle vara det viktigaste färdmedlet i skärgården, det är ett viktigt färdmedel i och för sig, men båten är ju det allra viktigaste. Och för att kunna åka bil i 45 minuter har skärgårdsborna redan åkt båt, på många ställen nära eller i mer än en (1) timme. De flesta är hänvisade till kollektivtrafikens restider och tidtabell då det av olika orsaker är svårt eller inte möjligt att resa med egen båt.



Det uppstår ett avstånd mellan verkligheten och strategin när det inte nämns något om vattnet som omger alla öar och därmed skärgårdsbornas hem och arbetsplatser, inget sägs om hur det faktiskt geografiskt ser ut och vilka utmaningar och möjligheter detta ger.





Synpunkter på strategin

I nulägesanalysen beskrivs en svag och i vissa fall negativ befolkningstillväxt och samtidigt brist på arbetskraft. Detta är något vi känner väl igen. Det går inte att pendla till och från skärgården på ett smidigt sätt, och den är inte attraktiv för personer eller företag som kan välja att etablera sig på annan ort, mycket på grund av i onödan cementerade förhållanden som ger en känsla av beroende och vanmakt. Det kan handla om allt från när och hur båtarna går, vart man kan resa med egen båt, till frågor som rör utveckling av sin verksamhet, konkurrens på olika villkor och högst diskriminerande tillstånd att uppföra byggnader och bostäder.

Strategin saknar åtgärder för att:

· Hantera avståndet till ”landets största marknad”. Hur nära är den? Den är längre bort än vad den behöver vara för en företagare i skärgården 2017. Så behöver det inte vara och det har gått åt fel håll de senaste åren. Ta en så enkel sak som blommor, det behövs minst två (2) dagars framförhållning för att boka plats på båten. Detta ger dels att skärgårdsbor och företagare inte kan använda sig av denna vara samt att skärgården försvinner som marknad för leverantörer. Samma situation gäller för livsmedel och andra varor oavsett stor eller liten kvantitet.

· Stärka skärgårdsbors möjligheter till att bygga nya och bättre anpassade bostäder och lokaler

· Möjligheter att bygga eller anordna personalbostäder

· Stärka skärgårdsföretagares möjligheter att konkurrera på lika villkor

· Locka unga 

· Öka tillgången på arbetskraft

· Möjligheter till utbildning

· Fungerande pendling och skolskjutsar 

· Hantera och säkerhetsställa en god havsmiljö, vilket är förutsättningen för att människor ska kunna och vilja bo, besöka och verka i skärgården

· Hantera det rörliga friluftslivets stora påfrestningar på land och havsmiljö. Stora delar av skärgården är privatägd mark och vatten.

· Replipunkternas ytterst viktiga funktion. 

Den blå näringen saknar helt utrymme i strategin. 

Det behövs större tillgång för alla till kajer och bryggor. Samt möjligheter för skärgårdsbor och företagare att frigöra sig från beroendet av Landstingets trafikpolitik.

Vidare saknas tankar och åtgärder för att möta framtiden. Hur kommer Landstinget och strategin att identifiera och hantera framtidens utmaningar? 



Synpunkter på ”Regionala förhållningssätt för landsbygd och skärgård”



Dessa bör uppdateras och vi ställer oss frågande till riktigheten; ingår dessa värderingar verkligen idag i arbetet med Rufs 2050? Påståendena har bristande aktualitet och motsvarar inte dagens syn på hållbarhet. Till exempel tillgången på vatten löses idag med fördel med ny teknik (avsaltning) för att minimera miljöpåverkan och avlopp får inte nå havet.

Planera istället för en mer strategisk bebyggelse, underlätta för strategisk, okontroversiell bebyggelse, alltså för möjligheter att bo och verka på och omkring öarna. Begränsa ren fritidsbebyggelse nära havet och stränder.





Sammanfattningsvis



Nulägesanalysen visar på en mycket dyster utveckling för skärgården med sjunkande befolkning och arbetstillfällen.

Enligt oss speglar strategin inte dessa slutsatser. På vilket sätt skulle dessa formuleringar och idéer främja målen för strategin och på vilket sätt skulle de bira till att möjligheterna för att bo och verka i skärgården stärks? Konsekvensbeskrivningar och bakgrund till resonemangen saknas. Strategin berör inte det som är mest centralt för boende och besökare i skärgården; möjligheten till smidigt och oberoende resande och varuförsörjning, en stark och miljöanpassad blå näring, stärkta möjligheter till utveckling av familjeliv och verksamheter samt hur intressekonflikter kan hanteras.
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Remissvar på: Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127 

Föreningen Skärgårdsföretagarna (802434-2738 etablerad 2006) vill gärna ta tillfället 

att svara på ovan nämnda ärende. Skärgårdsföretagarna är en företagarförening 

med både lokala företagarföreningar och företag i hela skärgården som medlemmar. 

Vi driver för skärgårdsföretagare aktuella frågor på nationell och regional nivå och 

stöttar lokala företagarföreningar i deras frågor. 

 

Synpunkter på Strategi-dokumentet TRN 2016-0127 

Synpunkter på inledning och nulägesanalys 

Det är glädjande att syftet är så klart och tydligt, att det är det här man vill verka för. 
”Landsbygds- och skärgårdsstrategin syftar till att stärka möjligheten att bo och verka 
på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Fokus ligger därför på frågor som 
rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Strategin ska fungera som 
ett ramverk för regionens arbete med landsbygds och skärgårdsfrågor”. Det ställer 
dock stora krav på hur den är formulerad och på att insatser främjar målen och att 
intressekonflikter på alla plan hanteras. 
 
Det finns en uppgift som återkommer i nulägesanalysen om att bilen skulle vara det 
viktigaste färdmedlet i skärgården, det är ett viktigt färdmedel i och för sig, men båten 
är ju det allra viktigaste. Och för att kunna åka bil i 45 minuter har skärgårdsborna 
redan åkt båt, på många ställen nära eller i mer än en (1) timme. De flesta är 
hänvisade till kollektivtrafikens restider och tidtabell då det av olika orsaker är svårt 
eller inte möjligt att resa med egen båt. 
 
Det uppstår ett avstånd mellan verkligheten och strategin när det inte nämns något 
om vattnet som omger alla öar och därmed skärgårdsbornas hem och arbetsplatser, 
inget sägs om hur det faktiskt geografiskt ser ut och vilka utmaningar och möjligheter 
detta ger. 
 
 
Synpunkter på strategin 

I nulägesanalysen beskrivs en svag och i vissa fall negativ befolkningstillväxt och 

samtidigt brist på arbetskraft. Detta är något vi känner väl igen. Det går inte att 

pendla till och från skärgården på ett smidigt sätt, och den är inte attraktiv för 

personer eller företag som kan välja att etablera sig på annan ort, mycket på grund 

av i onödan cementerade förhållanden som ger en känsla av beroende och vanmakt. 

Det kan handla om allt från när och hur båtarna går, vart man kan resa med egen 
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båt, till frågor som rör utveckling av sin verksamhet, konkurrens på olika villkor och 

högst diskriminerande tillstånd att uppföra byggnader och bostäder. 

Strategin saknar åtgärder för att: 

 Hantera avståndet till ”landets största marknad”. Hur nära är den? Den är 

längre bort än vad den behöver vara för en företagare i skärgården 2017. Så 

behöver det inte vara och det har gått åt fel håll de senaste åren. Ta en så 

enkel sak som blommor, det behövs minst två (2) dagars framförhållning för 

att boka plats på båten. Detta ger dels att skärgårdsbor och företagare inte 

kan använda sig av denna vara samt att skärgården försvinner som marknad 

för leverantörer. Samma situation gäller för livsmedel och andra varor oavsett 

stor eller liten kvantitet. 

 Stärka skärgårdsbors möjligheter till att bygga nya och bättre anpassade 

bostäder och lokaler 

 Möjligheter att bygga eller anordna personalbostäder 

 Stärka skärgårdsföretagares möjligheter att konkurrera på lika villkor 

 Locka unga  

 Öka tillgången på arbetskraft 

 Möjligheter till utbildning 

 Fungerande pendling och skolskjutsar  

 Hantera och säkerhetsställa en god havsmiljö, vilket är förutsättningen för att 

människor ska kunna och vilja bo, besöka och verka i skärgården 

 Hantera det rörliga friluftslivets stora påfrestningar på land och havsmiljö. 

Stora delar av skärgården är privatägd mark och vatten. 

 Replipunkternas ytterst viktiga funktion.  

Den blå näringen saknar helt utrymme i strategin.  

Det behövs större tillgång för alla till kajer och bryggor. Samt möjligheter för 

skärgårdsbor och företagare att frigöra sig från beroendet av Landstingets 

trafikpolitik. 

Vidare saknas tankar och åtgärder för att möta framtiden. Hur kommer Landstinget 

och strategin att identifiera och hantera framtidens utmaningar?  

 

Synpunkter på ”Regionala förhållningssätt för landsbygd och skärgård” 
 
Dessa bör uppdateras och vi ställer oss frågande till riktigheten; ingår dessa 
värderingar verkligen idag i arbetet med Rufs 2050? Påståendena har bristande 
aktualitet och motsvarar inte dagens syn på hållbarhet. Till exempel tillgången på 
vatten löses idag med fördel med ny teknik (avsaltning) för att minimera 
miljöpåverkan och avlopp får inte nå havet. 
Planera istället för en mer strategisk bebyggelse, underlätta för strategisk, 
okontroversiell bebyggelse, alltså för möjligheter att bo och verka på och omkring 
öarna. Begränsa ren fritidsbebyggelse nära havet och stränder. 
 
 



Sammanfattningsvis 
 
Nulägesanalysen visar på en mycket dyster utveckling för skärgården med sjunkande 
befolkning och arbetstillfällen. 
Enligt oss speglar strategin inte dessa slutsatser. På vilket sätt skulle dessa 
formuleringar och idéer främja målen för strategin och på vilket sätt skulle de bira till 
att möjligheterna för att bo och verka i skärgården stärks? Konsekvensbeskrivningar 
och bakgrund till resonemangen saknas. Strategin berör inte det som är mest centralt 
för boende och besökare i skärgården; möjligheten till smidigt och oberoende 
resande och varuförsörjning, en stark och miljöanpassad blå näring, stärkta 
möjligheter till utveckling av familjeliv och verksamheter samt hur intressekonflikter 
kan hanteras. 
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