
Kulturnämnden PROTOKOLL 
2017-09-27 

Sign. 

§ 61

2017/585 Remiss Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta 

att som svar på remiss från tillväxt och regionplaneförvaltningen yttra sig i  
enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. 

Särskilt uttalande: 
S-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande, se bilaga.

TRN 2016-0127-75
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Kulturnämnden 
Ärende 12 

Remiss Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen 
 

Stockholmsregionens landsbygd och skärgård har unika förutsättningar och 
utmaningar det är därför glädjande att en regionalstrategi nu finns framme.  

Skärgård och landsbygd har under senare år inte utvecklats som den kunde ha gjort.  I 
skärgården minskar befolkningen, det är främst yngre och kvinnor som väljer att flytta. 
I takt med att yngre och barnfamiljer väljer bort skärgården stänger skolor och 
samhällsservicen försämras samtidigt som jobben blir färre. Därför är det viktigt att 
både kommun, stat och landsting gemensamt hittar strategier och mål som leder mot 
en långsiktigt hållbar utveckling för skärgård och landsbygd. Mot den här bakgrunden 
är det mycket glädjande att regeringen satsar 35 miljoner årligen åren 2016 - 2019 för 
att stödja kommersiell service i glesbygd. 
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.  

En viktig pusselbit för att förbättra förutsättningarna för ett fungerande vardagsliv i 
landsbygd och skärgård är att säkerställa tillförlitliga system för IT och 
telekommunikation. Här måste offentliga myndigheter ta ansvar för utbyggnad av 
telefoni och bredband samt att systemen fungerar. Fungerande IT-system tillgängliggör 
en del av kulturlivet, bland annat för bio digitalt. 
Vi vill även betona vikten av samhällets stöd för kulturverksamheter i skärgården.  
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