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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län.
TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN.
Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som
grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att
regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar
och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas.
Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras
kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer
för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och
konsulter på uppdrag av TRF.
Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten
är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder,
foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande.
TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar.
Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt
enligt Region Stockholms miljökrav.
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Bakgrund
Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen ska genomföras. För att göra det möjligt har strategin konkretiserats i ett handlingsprogram där det blir tydligt vad som ska göras i ett första skede.
Handlingsprogrammet gäller mandatperioden ut från 2020–2022.
En levande landsbygd och skärgård är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska
utvecklas och nå visionen i RUFS 2050 om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Stockholmsregionen är Sveriges tredje största landsbygdslän sett till befolkning.
Närheten till tätorter och goda pendlingsmöjligheter gör att individen kan bo i stora delar av länets landsbygder och ändå dra nytta av staden. Samtidigt har stora delar av länet en glesbygdskaraktär, med låg tillgänglighet, befolkningsminskning och bristande
tillgång till service.
Landsbygden och skärgården är svaret på många av våra utmaningar som ekossystemtjänster, vatten, energiförsörjning och produktionen av råvaror och livsmedel. Staden
är en stor arena för handel, kultur, besöksnäring, möten, offentlig service och en bred
arbetsmarknad. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan land och stad, därför är det
viktigt att ge förutsättningar som bidrar till en resilient region och gör att hela Stockholms län kan fortsätta utvecklas.
Landsbygden och skärgården är en viktig resurs för alla i länet och genom Landsbygdsoch skärgårdsstrategin vill Region Stockholm främja en hållbar utveckling och skapa
attraktiva livsmiljöer samt förutsättningar för blå tillväxt. För att säkerställa att strategin genomförs har detta handlingsprogram tagits fram med mål och konkreta insatser.
I strategin har fyra insatsområden identifierats för att utveckla möjligheter till att bo
och verka på landsbygd och skärgård. Insatsområdena är: förbättra tillgängligheten, utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen, stärk det lokala näringslivet samt utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden. Inom varje insatsområde finns delstrategier som beskriver åtgärder som tar tillvara styrkor, möjligheter och utmaningar på
landsbygden och i skärgården.
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Varför ett handlingsprogram?
Syftet med handlingsprogrammet är att förstärka genomförandet av landsbygds- och
skärgårdsstrategin. Detta sker genom framtagandet av genomförbara aktiviteter inom
strategins delstrategier. Handlingsprogrammet fokuserar på aktiviteter där Region
Stockholm har en tydlig eller ledande roll i genomförandet. Det är dock viktigt att betona att regionens utveckling och skapandet av tillväxt och attraktiva livsmiljöer sker i
samverkan med andra aktörer såsom länets kommuner, Länsstyrelsen Stockholm, näringslivet, intresseorganisationer och civilsamhälle.
Genom att konkretisera landsbygds- och skärgårdsstrategin i ett handlingsprogram
fram till 2022 skapar vi förutsättningar för ett effektivt genomförande av strategin.
Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen ska ses som vägledning
för planering både regionalt och kommunalt. Strategin ska uppmuntra till dialog, samarbete och underlätta en samsyn för länets landsbygds- och skärgårdsfrågor. Handlingsprogrammet bidrar till att konkretisera vad som i samverkan med andra i ett första
skede bör prioriteras i genomförandet av strategin.
Handlingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan och dialog med regionala och
lokala aktörer såsom Stockholms läns hembygdsförbund, civilsamhället, intresseorganisationer, Länsstyrelsen Stockholm, landsbygds- och skärgårdskommunerna i länet,
LRF, Företagarna, Hela Sverige ska leva, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO), Skärgårdarnas riksförbund, Skärgårdsstiftelsen med flera.
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Aktiv samverkan
I flera av aktiviteterna är det Region Stockholm som är huvudansvarig och berörda förvaltningar är Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF), Trafikförvaltningen (TF)
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Gemensamt för aktiviteterna är dock att
de utgörs av frågor som inte kan genomföras av en ensam aktör. För ett effektivt genomförande krävs dialog och samverkan. De aktörer som är berörda av handlingsprogrammet är näringslivet, kommuner med landsbygd och skärgård, relevanta myndigheter, akademi, Länsstyrelsen Stockholm, statliga myndigheter, hembygdsförbund och
civilsamhälle.
För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av Landsbygd- och skärgårdsstrategin behövs forum för länets aktörer att mötas, forum för att sprida kunskap och likaså
forum för dialog där vi kan finna gemensamma vägar framåt. Flera av aktiviteterna
handlar därför om att upprätthålla och utveckla redan etablerade forum, genomföra seminarier och konferenser. Många forum har ett tydligt skärgårdsfokus och Region
Stockholm ska se över behovet av forum som berör landsbygdsfrågor. Likaså krävs gemensam kunskap. Genom att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag i form av rapporter, strategier, statistik och vägledande dokument bidrar Region Stockholm till en
samlad bild av länet och hur vi fortsatt gemensamt ska arbeta framåt.
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Prioriterade delstrategier
Landsbygds- och skärgårdsstrategin består av fyra insatsområden som är koordinerade
med långsiktiga mål i RUFS 2050. Inom varje insatsområde finns delstrategier som alla
syftar till att driva utvecklingen av länets landsbygd och skärgård framåt. Totalt finns
det 40 delstrategier i Landsbygds- och skärgårdsstrategin, men alla delstrategier kan
inte genomföras samtidigt. Tillsammans med länets aktörer har Region Stockholm
kommit fram till att sex delstrategier ska prioriteras och inleda genomförandefasen av
Landsbygds- och skärgårdsstrategin. Några delstrategier är ihopsatta och utgör tillsammans en prioriterad delstrategi. Detta hindrar inte att det samtidigt pågår arbete inom
alla delstrategier. Delstrategierna är starkt sammankopplade och vävs ofta in i varandras insatsområden.

Tabell 1. Strategins insatsområden koordinerade med långsiktiga mål i RUFS 2050 och aktiviteter i handlingsprogrammet
Fyra långsiktiga mål

RUFS 2050

1.

En tillgänglig region med
god livsmiljö

2. En öppen jämställd, jämlik och inkluderande region
3. En ledande tillväxt- och
kunskapsregion
4. En resurseffektiv och
resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

1.

Fyra insatsområden

Aktiviteter

Landsbygds- och skärgårdsstrategin

Handlingsprogram

Förbättra tillgängligheten 1.

Förbättra tillgängligheten
med kollektivtrafik och
transporter på landsbygd
och i skärgård

2. Bredband
2. Utveckla attraktiva och
3. Kärnöar, landsbygdsnolivskraftiga lokalsamder, serviceorter
hällen
3. Stärk det lokala näringsli- 4. Småföretagande och bevet
söksnäring
5. Serviceverksamheter
4. Utveckla natur-, kultur6. Natur, kultur och rekreatoch rekreationsvärden
ionsområden
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Löpande arbete för att utveckla landsbygden
och skärgården
Det finns utmaningar på landsbygden och i skärgården som ständigt behöver bevakas
och arbetas med för att lösa. Region Stockholm arbetar löpande med insatser för en levande landsbygd och skärgård, dessa insatser lyfts inte ut som egna aktiviteter i handlingsprogrammet.
Genomförandet av Landsbygds- och skärgårdsstrategin är kopplat till genomförandet
av RUFS 2050. Det innebär att strategin bidrar till att uppnå målen i RUFS 2050 och
att i RUFS 2050 i sin tur bidrar till strategins mål – att stärka möjligheten till att bo och
verka på landsbygden och i skärgården. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är integrerade i RUFS genom mål med tydlig hållbarhetsinriktning. Region Stockholm deltar i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och
tjänstepersoner i kommuner och regioner. Landsbygds- och skärgårdsstrategin ska genom handlingsprogrammet även bidra till insatsområden i Region Stockholms Klimatfärdplan.
Exempel på insatser som sker löpande för att utveckla landsbygden och
skärgården är:
•

Region Stockholms Regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag som medfinansierar projekt som bedöms bidra till genomförandet av RUFS 2050.

•

Region Stockholms årliga Landsbygdskonferens.

•

Regionala serviceprogrammet där syftet är att samordna insatser och aktörer i
arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service.

•

Driftstöd till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och
är beläget mer än 10 kilometer från ett annat försäljningsställe eller i skärgården utan fast landförbindelse.

•

Ärendehantering där Region Stockholm som ansvar för regional utveckling och
regional fysisk planering lämnar remissvar till kommuner och statliga myndigheter.

•

Regionala skärgårdsrådet sammanträder fyra gånger per år, med syftet att
identifiera frågor som är angelägna för skärgårdens utveckling och genom samverkan mellan intressenter bidrar till effektiva lösningar.

•

Nordiska skärgårdssamarbetet arbetar för gränsöverskridande samarbeten i
Sveriges, Ålands och Finlands skärgårdar. Region Stockholm deltar i styrelse
och samarbetsråd.
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•
•

Stockholm Archipelago är ett samverkansprojekt med visionen att Stockholms
skärgård år 2030 ska vara en hållbar året-runt-destination i världsklass.
Europeiskt territoriellt samarbete genom EU-fonderna Central Baltic och Conference of peripheral and maritime regions, även kallat Interreg. Med syfte att
utveckla samarbetet över nationsgränserna.

•

Stockholmsregionens kommande näringslivs- och tillväxtstrategi, en aktivitet
som är viktig för entreprenörskap och företagande i hela regionen.

•

Framtagandet av en regional skogsstrategi ska bidra till ett mer hållbart skogsbruk vilket leder till både klimatnytta, jobb och tillväxt i Stockholmsregionen.

•

Genomförandet av Stockholms läns livsmedelsstrategi och aktiviteterna i tillhörande handlingsplan.
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Prioriterade delstrategier med aktiviteter och
mål
I följande avsnitt preciseras varje prioriterad delstrategi med tillhörande aktiviteter
som ska genomföras under kommande två år.

1.

Förbättra tillgängligheten med kollektivtrafik
och transporter på landsbygd och i skärgård

God tillgänglighet och kommunikationer är viktiga förutsättningar för strategins genomförande. Tillgängligheten på landsbygd och skärgård påverkas i huvudsak av var
bostäder, arbetsplatser och service är lokaliserade, samt av trafiksystemets utformning
och de resmöjligheter som det skapar. Med goda kommunikationer skapas också möjligheter till en ökad samverkan inom landsbygd, skärgård och tätort. Tillgänglighet i
transportsystemet är avgörande för arbetsmarknadens funktion i regionen. Kollektivtrafiken utgör en central del i transportsystemet för att skapa en jämställd och jämlik
tillgänglighet i regionen. Utpekade replipunkter är strategiska noder och bytespunkter i
transportsystemet för resor till och från kärnöar och fastlandet. Bastrafiken i skärgården tillgängliggör skärgården för alla.
Att underhålla och komplettera den befintliga infrastrukturen, samt öka tillgängligheten med kollektivtrafik och möjligheten att kombinera olika transportslag, är en viktig förutsättning för ett så snabbt, smidigt och hållbart resande som möjligt i länet och
framför allt i länets glesare delar.
Det regionala cykelvägnätet har en viktig roll då Stockholms län till stor del har en
spridd bebyggelse med långa avstånd. Kombinationsresor med cykel- och kollektivtrafik ska vara lätt att genomföra med smidiga byten.

Aktivitet

Mål

Säkerställ god
tillgänglighet till noder
och kärnöar i arbetet
med Kollektivtrafikplan
2050

Region Stockholm (TF) ska till hösten 2021 ta fram en
kollektivtrafikplan för Stockholms län. Kollektivtrafikplanen är
Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens
utveckling i Stockholms län. (TRF och RLK deltar i
arbetsgrupper)

Cykelsamordning för
ökad cykling

Målsättningen i regional cykelplan för Stockholms län och RUFS
2050 är att andelen cykelresor i länet ska utgöra 20 procent av
alla resor år 2030. Regionala cykelkansliet (TRF) är en funktion
på Region Stockholm som arbetar med att samordna arbetet
med genomförande av regional cykelplan, samordna
utbyggnation av det regionala cykelvägnätet och sprida kunskap
om cykling.
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För ökad cykling i landsbygd och skärgård är det särskilt
angeläget med förbättrat kunskapsläge om cykelparkering,
finansieringsformer, drift, underhåll och nyttan med ökad
cykling. Region Stockholm (TRF) ska fram till hösten 2021
revidera den regionala cykelplanen, medverkar gör länets
kommuner och Trafikverket.
Ta fram en behovsanalys
och sjötrafikutredning

Genom att ta fram en trafikutredning för den samlade
sjötrafiken ska Region Stockholm (TF) forma framtidens
skärgårdstrafik:
Sjötrafikutredning del 1 (2019–2020)
•
Utreda trafikbehov av sjötrafik från år 2025 med
framåtblick 10 år
•
Utreda investeringsbehov för sjötrafiken
Sjötrafikutredning del 2 (2020–2021)
•
Ta fram inriktningsförslag på nya fartyg till sjötrafiken

Identifiera behov och
brister för samsyn och
utveckling av de
regionala replipunkterna i
RUFS 2050

Underlätta resande med
Waxholmsbolaget

2.

Region Stockholm (TF, TRF) ska understödja dialog och
samordning kring ansvarsfördelning och förväntad lägsta
standard av replipunkterna. Det finns behov av en koordinerad
samsyn av projekt och pågående arbete som berör replipunkter.
Betydelsefulla projekt som berör replipunkter är:
•

Länsstyrelsen Stockholms Replipunktslyftet som pågår
fram till årsskiftet 2020. Syftet är att inventera aktuell
lägesbild och ansvarsförhållande av replipunkterna.

•

Region Stockholms samverkansprojekt ArcGate,
Innovative Service Points for Maritime Tourists, med
tidplan februari 2020 till december 2022. Projektet
bygger på replipunktslyftet och ska skapa en
ministandard för replipunkter.

Waxholmsbolagets mål är att ha tydliga och förenklade
tidtabeller. Till vårtidtabellen 2020 publiceras nya och
förenklade tidtabeller till resenär, både på webbplats och som
nya bryggtidtabeller, där de sitter anslagna vid respektive
brygga. Waxholmsbolaget och SL har sedan 2019 i respektive
reseplanerare integrerat privat kollektivtrafik i sökverktygen för
resenärer.

Bredband

Väl fungerande bredband är en grundförutsättning för boende och arbete utanför tätorterna. Det är av stor vikt att samverkan sker mellan kommuner, marknadsaktörer,
myndigheter, intresseorganisationer och civilsamhället för att möjliggöra tillgång till
bredband i hela länet. Omkring hälften av invånarna på landsbygd och i skärgård saknar fortfarande tillgång till snabbt bredband. Även om utbyggnaden fortfarande pågår,
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finns flera tecken på avmattning. På några kärnöar och närliggande öar saknas fortfarande planer för utbyggnad.
Utbyggnaden av digital infrastruktur för bredband är marknadsdriven, men samverkan
sker mellan privata och offentliga aktörer och sektorer. Alla offentliga aktörer kan verka
för att marknaden bygger även där den bedömer att det är olönsamt. Genom aktiv dialog, regelförenkling och tydliga förhållningssätt kan offentlig sektor undanröja onödiga
hinder och stuprör. Förhållningssätten behöver tydligt beskrivas i offentliga plandokument och strategier. Marknadens intresse för 5G och andra trådlösa uppkopplingstekniker växer, men teknikens roll som komplement till bredband via fiber på landsbygden
är inte självklar.
Regeringen har annonserat en ny stödmodell från 2020 för att bygga ut bredband på
landsbygden. Region Stockholm och kommunerna har en gemensam roll att lyfta fram
lokala och regionala behov av stöd. För att beslut om offentliga insatser ska få verkan,
behöver också kostnader för utbyggnaden på olika nivåer synliggöras. Region Stockholm har en viktig roll att förmedla helhetsperspektivet om hela regionens behov, samt
understödja kommunerna i deras strategiska arbete och arbete med lokala initiativ.

Aktivitet

Mål

Mobilisera för mer statligt
stöd och regionala
prioriteringar, utifrån lokala
behov.

Region Stockholm (TRF) ska arbeta för att
Stockholmsregionens behov av bredbandsstöd lyfts fram
på nationell nivå.

Stötta kommuner och
berörda delar av
civilsamhället att hitta sina
roller för en fortsatt
utbyggnad.

Region Stockholm (TRF) ska bjuda in berörda kommuner
och organisationer till dialog, för att höja kunskapsnivån
och stärka samverkan kring bredbandsutbyggnaden.

Identifiera förutsättningar,
hinder och behov för
utbyggnad av 5G i hela
länet.

Region Stockholm (TRF) ska verka för en ökad kunskap
och beredskap i den regionala och kommunala
planeringen när infrastruktur för 5G byggs ut.

3.

Kärnöar, landsbygdsnoder och serviceorter

Kärnöar, landsbygdsnoder och serviceorter är utpekade för att hålla ihop bebyggelsen
och skapa attraktiva och livskraftiga samhällen. Bebyggelsestrukturens utveckling i
landsbygder och i skärgården på öar utan fast landförbindelse bör stärkas i utpekade
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landsbygdsnoder och kärnöar för att kunna upprätthålla och stärka underlaget för service och lokalt näringsliv samt erbjuda god tillgänglighet till kollektivtrafik.
En utveckling i de regionalt utpekade lägena på landsbygden och i skärgården bidrar
till att stärka landsbygdsnoder, serviceorter, kärnöar och replipunkter, samtidigt som
det möjliggör en förbättrad kollektivtrafik på land och till sjöss. En sådan struktur ger
förutsättningar för en hållbar tillväxt, utveckling och en god livsmiljö både på landsbygden och i skärgården, samtidigt som den värnar regionens unika kvaliteter. Det skapar
också bättre förutsättningar för samspelet mellan länets stads- och landsbygder.
Kommunerna ansvarar för att planlägga mark- och vattenanvändningen genom översiktsplaner, fördjupad översiktsplan och detaljplaner med mera. Region Stockholm bevakar den kommunala planeringen i den kontinuerliga ärendehanteringen i syfte att
planeringen sker i enlighet med RUFS 2050 intentioner.

Aktivitet

Mål

Medverka i projekt Bygd för
bygd

Region Stockholm (TRF) medverkar i Projektet Bygd för bygd vilket
är en lokalt förankrad process initierad av Länsstyrelsen i Stockholm.

Ta fram aktuell statistik för
kärnöar, landsbygdsnoder
och serviceorter

Region Stockholm (TRF) ska ta fram kunskapsunderlag till regionala
analyser för kärnöar, landsbygdsnoder och serviceorter. Detta ger
ökad kunskap om befolkningssammansättning, sysselsättning,
pendling, utbildning, boende näringsliv med mera. Statistiken ska
tillgängliggöras på webben och sammanställas i en rapport.
Materialet kan utgöra underlag för såväl Region Stockholm som
länets kommuners strategiska planering.

Ta fram regionala analyser
för bebyggelseutveckling i
kollektivtrafiknära lägen på
landsbygd och i skärgård

Tillgängliggör kartor och analysmaterial på webben för att skapa
underlag till både Region Stockholms och länets kommuners
strategiska planering. Underlaget ska ligga till grund för bland annat
utveckling av samhällsservice, med utgångspunkt i den tätortsnära
landsbygdens speciella förhållanden. Verktyg som ska användas är
GIS-analyser med hjälp av statistik från Regiondatabasen och
statistikdatabasen SuperCross.

4.

Småföretagande och besöksnäring

Närvaron av entreprenörer och livskraftiga småföretag är avgörande för att det ska finnas arbetstillfällen och goda försörjningsmöjligheter på landsbygden och i skärgården.
En stor andel av de förvärvsarbetande utanför tätorterna finns inom besöksnäring,
byggverksamhet, företagstjänster, kulturella tjänster, handel och transport. Näringar
som är kopplade till länets naturvärden har stor betydelse för regionen, både som
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producenter av livsmedel på land och i vatten, och andra biologiska produkter och för
naturturism eftersom hållbar turism skapar tillgänglighet för besökare och underlag för
näringslivet.
Både landsbygden och skärgården gör Stockholmsregionen unik som besöksmål. För
att underlätta för företagare att driva lönsam verksamhet är det viktigt att bredda turismen och skapa nya säsonger så att turismen inte blir begränsad till sommaren. Storstadslänen har en bredd inom besöksnäringen som är svår att uppnå på andra platser.
De har också stor betydelse som nav för infrastruktur, genom flygplatser, större vägar
och hamnar. Tack vare tillgängligheten är det i hög grad till storstäderna som internationella besökare först anländer.
Aktivitet

Mål

Bidra till att skapa arenor
och mötesplatser för
besöksnäringens aktörer

Genom att anordna och medverka i seminarier och
konferenser ska Region Stockholm (TRF) främja för en
växande besöksnäring och hållbar turism genom att löpande
arbeta för att gynna näringen. Detta ska ske genom
samverkansprojekt, kunskapshöjande insatser och medverkan
i nätverk på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå.

Ta fram kunskapsunderlag
om besöksnäringens
betydelse för regionens
landsbygd och skärgården

Genom kunskap med grund i statistik och analys prioriteras
rätt insatser. Målet är att följande konkreta insatser
genomförs:

Genomföra
kunskapshöjande insatser
om
kompetensförsörjningens
behov och utmaningar på
landsbygd och i skärgården

•

Region Stockholm (TRF) medverkar i Nordiska
skärgårdssamarbetets framtagande av rapporten
APIN, Archipelago posibilities in numbers, med syfte
att sammanställa besöksnäringens samlade betydelse
genom statistik.

•

Region Stockholm (TRF) tar fram en nulägesanalys av
besöksnäringen i Stockholmsregionen för att få en
samlad helhetsbild av länet.

Kompetensförsörjningsutmaningar som företag möter på
landsbygden och i skärgården lyfts genom att Region
Stockholm:
•

Regelbundet medverka på Kompetensarena
Stockholms årliga konferens.

•

Ta fram rapport om Kompetensförsörjning och
näringsliv på landsbygderna i Stockholms län, för att
få en samlad bild av läget i länet.

Samverka med andra
regioner för att öka
medvetenheten hos stat och
myndigheter kring det
kustnära yrkesfiskets svåra
belägenhet

Region Stockholm (TRF) verkar för ökad kännedomen hos stat
och myndigheter kring det kustnära yrkesfiskets stora
utmaningar och verka för en hållbar blå tillväxt. Region
Stockholm samverkar med andra regioner och andra aktörer
som har stor kunskap inom området, såsom Länsstyrelsen
Stockholm, akademin och lokala kunskap.

Bidra till att socialt
entreprenörskap lyfts fram

Region Stockholm (TRF) synliggör nyttan av sociala
entreprenörer och hur de bidrar till en hållbar tillväxt i
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som en värdefull aktör för
utvecklingen av ett hållbart
samhälle

Stockholmsregionen. Detta ska ske genom bland annat
projektet Utveckling av Socialt Entreprenörskap som pågår
2019–2020.

Främja areella näringar
genom att ta fram
planeringsunderlag för
jordbruksmark

Region Stockholm (TRF) tar fram planeringsunderlag i
samarbete med Länsstyrelsen Stockholm som syftar till att
underlätta kommunernas arbete med hantering av
jordbruksmarken i den fysiska planprocessen. Ett underlag för
arbetet är Stockholms läns livsmedelsstrategi.

Bidra till genomförandet av
Stockholms läns
livsmedelsstrategi

Region Stockholm ska i samverkan med bland annat
Länsstyrelsen i Stockholm och LRF Mälardalen bidra till att
uppnå målet för Stockholms läns livsmedelsstrategi – ett
långsiktigt hållbart livsmedelssystem – genom arbete med
handlingsplanen för Stockholms läns livsmedelsstrategi 2019–
2020

Kartlägga hinder och
svårigheter för företagare
på landsbygden och i
skärgården

Region Stockholm (TRF) kartlägger hinder och svårigheter för
det lokala näringslivet i Stockholms läns landsbygder och
skärgårdssamhällen vilket ska mynna ut i förbättrade
förutsättningar för företagande.

5.

Serviceverksamheter

En av grundförutsättningarna för att kunna bo på en plats, oavsett vilken, är att det
finns den samhällsservice som invånarna behöver. En god samhällsservice bidrar både
till invånarnas livskvalitet och folkhälsa. Regionens kraftigt växande befolkning ställer
stora krav på de aktörer som ska säkra tillgången till service. Kommunerna ansvarar för
en stor del, exempelvis förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, kultur och fritids- och
idrottsutbud. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik. Region Stockholm arbetar löpande med att stötta serviceverksamheter genom
Regionala serviceprogrammet, och driftstöd samt hållbarhets- och skärgårdsanslaget.
Det behövs lösningar som möjliggör ett likvärdigt utbud av samhällsservice i hela regionen. Samhällsservice bör därför ges utrymme i goda kollektivtrafiklägen i regionalt
prioriterade bebyggelselägen, landsbygdsnoder och serviceorter på landsbygden samt
till kärnöar.
Aktivitet

Mål

Ökade krav på digital vård
för alla vårdgivare

Digitalisering ska skapa nya kontaktvägar för vården och
nya sätt att ge vård. Region Stockholm (HSF) ska under
2020, som en del av tillgänglighetsgarantin utarbeta
metoder för att inkludera tillgänglighet via digitala
kontaktsätt så väl som tillgänglighet via telefon.
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Se över möjligheterna för
vårdgivare att ha filial
vårdcentral

Region Stockholm (HSF) ser över möjligheter till
vårdcentraler att ha filial verksamhet, vilket skulle
underlätta och tillgängliggöra vården för fler.

Verka för ett fortsatt
tillgänglighetsarbete i
skärgårdstrafiken

Region Stockholm (TF) ställer krav och informerar om
behov för tillgänglighetsanpassning till bryggägare, vilket
ska underlätta för resenärer i den kollektiva sjötrafiken.
Trafikförvaltningen är del av en samverkan med
Länsstyrelsen Stockholm, kommuner, Trafikverket,
Skärgårdsstiftelsen och andra intressenter.

6.

Natur-, kultur- och rekreationsområden

De höga natur- och kulturvärdena på landsbygd och i skärgården – på land och i den
marina miljön- är en förutsättning för boende, verksamhet, rekreation och friluftsliv.
Närheten till natur, vatten och grönområden har en avgörande betydelse för regionens
attraktivitet. När regionen byggs ut i snabb takt och konkurrensen om mark ökar, finns
det risk att värdena försvinner eller att kvaliteter försämras. Utvecklandet av natur-,
kultur- och rekreationsområden skapar inte bara mervärden för människor utan bidrar
också till hållbara och resilienta ekosystem.
Kulturarvet och våra kulturmiljöer bidrar till Stockholmsregionens attraktivitet, igenkänning och till att regionen är ett attraktivt besöksmål. Kulturarvet har också stor betydelse för lokal och regional utveckling och attraktivitet på landsbygden och i skärgården. Förändringstrycket på landsbygden, exempelvis utspridd bebyggelse, förändrad
markanvändning och nya former för produktion av förnybar energi, påverkar landskapet. Det kan vara svårt att bevara den typ av småskaligt entreprenörskap som bidrar
till att förvalta äldre odlingslandskap och skärgårdsmiljöer.
Kust- och skärgårdsområdet är ett frilufts- och rekreationsområde med högt besökstryck. Skärgården har unika förutsättningar både som boendemiljö och besöksdestination genom närheten till resten av Stockholmsregionen. Bevarandet av kultur och rekreationsmiljöer ska ske på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som regionen växer och en
levande landsbygd och skärgård värnas. För landsbygdens viktiga näringar som exempelvis jordbruk ska ges förutsättningar att utvecklas på ett ekonomiskt, teknologiskt,
socialt och miljömässigt hållbart.
Aktivitet

Mål

Verka för utvecklad
ansvarsfördelning regionalt
kring turism- och
rekreationscykling

Genom att belysa möjligheterna för cykelturism och skapa intresse
inspireras berörda aktörer till ökat deltagande i cykelturismfrågan.
Inom arbetet med revideringen av den regionala cykelplanen strävas
det efter att undersöka hur insatser för ökad cykelturism kan skapa
förutsättningar för andra cykelresor såsom till arbete, skola, handel
med flera.
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Stärka den fysiska
planeringen genom att
använda
planeringsunderlagen för
grön infrastruktur i
regionala analyser och
planeringsprocesser.

Länsstyrelsen Stockholms handlingsplan för grön infrastruktur
används i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen det vill
säga i regionplaneringen, i infrastrukturplaneringen och vid prövningar
enligt miljöbalken.
Handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län presenterar
behov av kunskapsunderlag och förslag till åtgärder som behövs för
att bibehålla och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Tillgängliggöra information
och kunskap om de gröna
kilarnas funktion och
värden.

De gröna kilarnas värden och funktioner säkerställs och utvecklas så
att inte kilarna fragmenteras och bryts upp i flera separata delar.
Region Stockholm (TRF) ska bedriva fortsatt arbete med att stärka
samverkan med kommunerna genom bland annat kommunkontakter,
samt i mellankommunal samverkan och processer i regionen.

Sprid kunskap så att
kulturmiljö och
kulturhistoriska perspektiv
beaktas och inkluderas i
olika utvecklingsinsatser
och planeringsprocesser i
regionen.

Region Stockholm (TRF) tillgängliggör kunskap och planeringsunderlag
genom seminarier, GIS och web. För att ta tillvara det storstadsnära
landskapets potential i linje med de nationella kulturpolitiska målen.

17

Uppföljning
Genomförandet av Landsbygds- och skärgårdsstrategin är en ständigt pågående process som berör många aktörer i regionen. Genomförandet av aktiviteterna i detta
handlingsprogram innebär att vi är på god väg i genomförandet av strategin. Därför blir
uppföljning av hur aktiviteterna fullföljs en viktig del i att säkerställa ett effektivt genomförande. Uppföljning av strategin kommer ske med utgångspunkt i de aktiviteter
och mål som anges i handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet gäller i två år innan revidering. I revideringen kommer prioritering av delstrategier ses över och aktiviteterna uppdateras och kompletteras. Många aktiviteter kan komma att gälla längre än tvåårsperioden. Landsbygds- och skärgårdsstrategins målår är 2030.
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Figur 1 Karta över Stockholms län med utpekade landsbygdsnoder, serviceorter, kärnöar, replipunkter
och öar med statlig färja
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
www.sll.se/regionalutveckling

