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Dnr KS 2017/347

§ 243	Remiss: Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Sammanfattning

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi. Strategin är kopplad till RUFS 2050 och dess målår är 2030. Syftet med strategin är att stärka möjligheterna 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.

Förslaget innehåller en nulägesanalys, en strategi samt genomförande och uppföljning av strategin. Strategin skiljer på tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård och ger lite olika förslag på åtgärder för dessa områden.

Mot bakgrund av nulägesanalysen har fyra insatsområden identifierats: förbättra tillgängligheten, stärk det lokala näringslivet, utveckla levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden. Inom varje insatsområde finns det ett antal åtgärder som är anpassade efter indelningen – tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård.

Förvaltningens synpunkter

Förbättrad tillgänglighet, skärgård. Vad avser långsiktiga förutsättningar för skärgårdstrafiken bör man fundera på hur den framtida Landstingsdrivna båttrafiken bör se ut. Självklart att en bra och anpassad BAS-trafik mellan kärnöarna och replipunkterna är en förutsättning för att man skall kunna leva och bo i skärgården. Vad man inte får glömma är att även trafiken för att driva besökstrafik till öarna är lika viktigt. Besöksnäringen är den viktigaste näringen i skärgården och det är den som även är grunden för andra näringsgrenar. Hade vi inte besöksnäringen och fritids-/deltidsboende på öarna så hade det varit svårt att bedriva näringsverksamhet i skärgården. Om man bara i framtiden riktar in sig på BAS-trafiken så kommer det tyvärr bli svårare att bedriva besöksnäring i skärgården. För att möta besöksnäringens behov behövs dagens BAS-trafik kompletteras med andra avgångstider och rutter.

Ett utbyggt kollektivtrafiknät både på landsbygden och i skärgården är viktigt för att uppnå de klimatmål som är uppsatta i RUFS:en, men för skärgården får man inte glömma bort möjligheten att transportera sig med egen båt. Man bör utreda möjligheterna att bygga ”infartsparkeringar”/bryggor vid replipunkterna. Det är inte alltid att det passar att åka med färjan när man skall göra sina ärenden såsom sjukvårdsbesök, lämna barnen till idrottsträning, gå på bio etc., på fastlandet. I regel finns det inga bryggplatser som kan användas för tillfällig tilläggning för skärgårdsborna vid replipunkterna.

Stärk det lokala näringslivet. Strategin tar fasta på utvecklingen inom de agrara näringarna. Vad kommunstyrelseförvaltningen saknar i strategin är ett resonemang kring utvecklingen för hantverksyrkena. Merparten av jobben på landsbygden och i skärgården är i dag hantverksyrken. För att kunna utveckla näringslivet i skärgården krävs det även möjlighet till att tillskapa nya bostäder.

Utveckla levande lokalsamhällen. Strategin tar upp att man skall fokusera sig på att skapa hyresrätter på landsbygden och skärgården. Det kan var en bra tanke men man bör fundera väldigt noga hur en sådan bostadsbebyggelse skall se ut. En av de viktigaste orsakerna till att man vill flytta ut på landsbygden eller i skärgården är att finna sitt egna boende och inte bo i flerfamiljshus. Med tanke på de svårigheter som det är att bygga nytt på vissa av våra öar på grund av ett antal riksintressen enligt 4 kap PBL såsom strandskydd, militära skyddsområden, natur och kulturvärden, finns risken att vissa öars utveckling vad gäller näringsliv, offentlig och kommersiell service kan kraftigt stagnera på grund av svårigheterna till nytt boende.

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärdena. Inga större synpunkter på detta insatsområde förutom att vi numera pratar om åretruntverksamhet i skärgården inte bara säsongsförlängning.

Underlag för beslut

- Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 2017-06-27

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-25, ”Remissyttrande över Landstingets förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi, TNR 2016/0127”

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. 	Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör Haninge kommuns yttrande i ärendet.

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens beslut

1. 	Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör Haninge kommuns yttrande i ärendet.

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: registrator.trf@sll i både word- och pdf-format, ange dnr TRN 2016-0127








 
 


 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 


 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag  1 (3) 


  Sammanträdesdatum   


  2017-09-25   


     


     


 


 


 


Utdragsbestyrkande  
  


 


Dnr KS 2017/347 


§ 243 Remiss: Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen 


Sammanfattning 


Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets 
förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi. Strategin är kopplad till 
RUFS 2050 och dess målår är 2030. Syftet med strategin är att stärka 
möjligheterna 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. 


Förslaget innehåller en nulägesanalys, en strategi samt genomförande 
och uppföljning av strategin. Strategin skiljer på tätortsnära landsbygd, 
landsbygd och skärgård och ger lite olika förslag på åtgärder för dessa 
områden. 


Mot bakgrund av nulägesanalysen har fyra insatsområden identifierats: 
förbättra tillgängligheten, stärk det lokala näringslivet, utveckla 
levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och 
rekreationsvärden. Inom varje insatsområde finns det ett antal 
åtgärder som är anpassade efter indelningen – tätortsnära landsbygd, 
landsbygd och skärgård. 


Förvaltningens synpunkter 


Förbättrad tillgänglighet, skärgård. Vad avser långsiktiga förutsättningar 
för skärgårdstrafiken bör man fundera på hur den framtida 
Landstingsdrivna båttrafiken bör se ut. Självklart att en bra och 
anpassad BAS-trafik mellan kärnöarna och replipunkterna är en 
förutsättning för att man skall kunna leva och bo i skärgården. Vad 
man inte får glömma är att även trafiken för att driva besökstrafik till 
öarna är lika viktigt. Besöksnäringen är den viktigaste näringen i 
skärgården och det är den som även är grunden för andra 
näringsgrenar. Hade vi inte besöksnäringen och fritids-/deltidsboende 
på öarna så hade det varit svårt att bedriva näringsverksamhet i 
skärgården. Om man bara i framtiden riktar in sig på BAS-trafiken så 
kommer det tyvärr bli svårare att bedriva besöksnäring i skärgården. 
För att möta besöksnäringens behov behövs dagens BAS-trafik 
kompletteras med andra avgångstider och rutter. 
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Ett utbyggt kollektivtrafiknät både på landsbygden och i skärgården är 
viktigt för att uppnå de klimatmål som är uppsatta i RUFS:en, men 
för skärgården får man inte glömma bort möjligheten att transportera 
sig med egen båt. Man bör utreda möjligheterna att bygga 
”infartsparkeringar”/bryggor vid replipunkterna. Det är inte alltid att 
det passar att åka med färjan när man skall göra sina ärenden såsom 
sjukvårdsbesök, lämna barnen till idrottsträning, gå på bio etc., på 
fastlandet. I regel finns det inga bryggplatser som kan användas för 
tillfällig tilläggning för skärgårdsborna vid replipunkterna. 


Stärk det lokala näringslivet. Strategin tar fasta på utvecklingen inom de 
agrara näringarna. Vad kommunstyrelseförvaltningen saknar i 
strategin är ett resonemang kring utvecklingen för hantverksyrkena. 
Merparten av jobben på landsbygden och i skärgården är i dag 
hantverksyrken. För att kunna utveckla näringslivet i skärgården krävs 
det även möjlighet till att tillskapa nya bostäder. 


Utveckla levande lokalsamhällen. Strategin tar upp att man skall fokusera 
sig på att skapa hyresrätter på landsbygden och skärgården. Det kan 
var en bra tanke men man bör fundera väldigt noga hur en sådan 
bostadsbebyggelse skall se ut. En av de viktigaste orsakerna till att 
man vill flytta ut på landsbygden eller i skärgården är att finna sitt 
egna boende och inte bo i flerfamiljshus. Med tanke på de svårigheter 
som det är att bygga nytt på vissa av våra öar på grund av ett antal 
riksintressen enligt 4 kap PBL såsom strandskydd, militära 
skyddsområden, natur och kulturvärden, finns risken att vissa öars 
utveckling vad gäller näringsliv, offentlig och kommersiell service kan 
kraftigt stagnera på grund av svårigheterna till nytt boende. 


Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärdena. Inga större synpunkter på 
detta insatsområde förutom att vi numera pratar om 
åretruntverksamhet i skärgården inte bara säsongsförlängning. 


Underlag för beslut 


- Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 2017-06-27 


- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-25, 
”Remissyttrande över Landstingets förslag till Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi, TNR 2016/0127” 


Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen beslutar 
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1.  Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör Haninge 
kommuns yttrande i ärendet. 


2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


Kommunstyrelsens beslut 


1.  Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör Haninge 
kommuns yttrande i ärendet. 


2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


__________ 


Expedieras: Akt 


För verkställighet: 


För kännedom: registrator.trf@sll i både word- och pdf-format, ange 
dnr TRN 2016-0127 
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Dnr KS 2017/347 

§ 243 Remiss: Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen 

Sammanfattning 

Haninge kommun har fått möjlighet att yttra sig över Landstingets 
förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi. Strategin är kopplad till 
RUFS 2050 och dess målår är 2030. Syftet med strategin är att stärka 
möjligheterna 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. 

Förslaget innehåller en nulägesanalys, en strategi samt genomförande 
och uppföljning av strategin. Strategin skiljer på tätortsnära landsbygd, 
landsbygd och skärgård och ger lite olika förslag på åtgärder för dessa 
områden. 

Mot bakgrund av nulägesanalysen har fyra insatsområden identifierats: 
förbättra tillgängligheten, stärk det lokala näringslivet, utveckla 
levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och 
rekreationsvärden. Inom varje insatsområde finns det ett antal 
åtgärder som är anpassade efter indelningen – tätortsnära landsbygd, 
landsbygd och skärgård. 

Förvaltningens synpunkter 

Förbättrad tillgänglighet, skärgård. Vad avser långsiktiga förutsättningar 
för skärgårdstrafiken bör man fundera på hur den framtida 
Landstingsdrivna båttrafiken bör se ut. Självklart att en bra och 
anpassad BAS-trafik mellan kärnöarna och replipunkterna är en 
förutsättning för att man skall kunna leva och bo i skärgården. Vad 
man inte får glömma är att även trafiken för att driva besökstrafik till 
öarna är lika viktigt. Besöksnäringen är den viktigaste näringen i 
skärgården och det är den som även är grunden för andra 
näringsgrenar. Hade vi inte besöksnäringen och fritids-/deltidsboende 
på öarna så hade det varit svårt att bedriva näringsverksamhet i 
skärgården. Om man bara i framtiden riktar in sig på BAS-trafiken så 
kommer det tyvärr bli svårare att bedriva besöksnäring i skärgården. 
För att möta besöksnäringens behov behövs dagens BAS-trafik 
kompletteras med andra avgångstider och rutter. 
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Ett utbyggt kollektivtrafiknät både på landsbygden och i skärgården är 
viktigt för att uppnå de klimatmål som är uppsatta i RUFS:en, men 
för skärgården får man inte glömma bort möjligheten att transportera 
sig med egen båt. Man bör utreda möjligheterna att bygga 
”infartsparkeringar”/bryggor vid replipunkterna. Det är inte alltid att 
det passar att åka med färjan när man skall göra sina ärenden såsom 
sjukvårdsbesök, lämna barnen till idrottsträning, gå på bio etc., på 
fastlandet. I regel finns det inga bryggplatser som kan användas för 
tillfällig tilläggning för skärgårdsborna vid replipunkterna. 

Stärk det lokala näringslivet. Strategin tar fasta på utvecklingen inom de 
agrara näringarna. Vad kommunstyrelseförvaltningen saknar i 
strategin är ett resonemang kring utvecklingen för hantverksyrkena. 
Merparten av jobben på landsbygden och i skärgården är i dag 
hantverksyrken. För att kunna utveckla näringslivet i skärgården krävs 
det även möjlighet till att tillskapa nya bostäder. 

Utveckla levande lokalsamhällen. Strategin tar upp att man skall fokusera 
sig på att skapa hyresrätter på landsbygden och skärgården. Det kan 
var en bra tanke men man bör fundera väldigt noga hur en sådan 
bostadsbebyggelse skall se ut. En av de viktigaste orsakerna till att 
man vill flytta ut på landsbygden eller i skärgården är att finna sitt 
egna boende och inte bo i flerfamiljshus. Med tanke på de svårigheter 
som det är att bygga nytt på vissa av våra öar på grund av ett antal 
riksintressen enligt 4 kap PBL såsom strandskydd, militära 
skyddsområden, natur och kulturvärden, finns risken att vissa öars 
utveckling vad gäller näringsliv, offentlig och kommersiell service kan 
kraftigt stagnera på grund av svårigheterna till nytt boende. 

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärdena. Inga större synpunkter på 
detta insatsområde förutom att vi numera pratar om 
åretruntverksamhet i skärgården inte bara säsongsförlängning. 

Underlag för beslut 

- Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 2017-06-27 

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-25, 
”Remissyttrande över Landstingets förslag till Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi, TNR 2016/0127” 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
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1.  Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör Haninge 
kommuns yttrande i ärendet. 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör Haninge 
kommuns yttrande i ärendet. 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: registrator.trf@sll i både word- och pdf-format, ange 
dnr TRN 2016-0127 
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