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Yttrande gällande remissen förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (ert dnr: TRN 2016–0127)

Södertörns högskola, nedan kallad högskolan, har givits möjlighet att avge svar på rubricerad remiss. Nedan lämnas synpunkter och kommentarer på utsänt remissförslag.

Högskolan delar i allt väsentligt de analyser och slutsatser som presenteras i det utsända förslaget. Vi menar att det är bra att strategin på ett tydligt sätt visar att såväl landsbygden, den tätortsnära landsbygden som skärgården i regionen både delar gemensamma utmaningar som möjligheter, men att det också finns stora skillnader dem emellan. Detta är något som även aktuell forskning vid vår högskola visat. Vi anser därför att de fyra identifierade insatsområdena är såväl rimliga som genomförbara. Högskolan menar också att det är värdefullt att landsbygds- och skärgårdsstrategin avser att hitta synergier med andra pågående och parallella regionala och nationella program liksom processer. Här skulle, dock, strategin vinna på att kompletteras med en internationell utblick, och också kopplas till EU:s program och strategier. Även eventuella målkonflikter som kan uppstå mellan de olika processerna borde lyftas fram mer i strategin. Hur ska man prioritera när klimatåtgärder står i konflikt med till exempel ekonomisk tillväxt eller klimatåtgärder mot andra miljömål? Dessa frågor skulle exempelvis kunna belysas utifrån de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Vidare anser högskolan att strategin skulle vinna på att lyfta fram den högre utbildningens betydelse och forskningens roll för såväl kunskapsutveckling och förnyelseförmåga. 

Högskolan ser att vi har stor potential att, såväl enskilt som tillsammans med andra aktörer, bidra till att såväl landsbygden och skärgården i Stockholmsregionen utvecklas genom höjd utbildningsnivå, kunskaps- och kompetensförstärkning och innovationskraft. Inom ramen för våra utbildningar och vår forskning kan vi – genom våra studenter och lärare/forskare – i samverkan med såväl offentlig som privat sektor och civilsamhället, medverka till genomförande av identifierade insatsområden och uppföljning. Vårt lärosäte bedriver omfattande forskning och ger en rad olika utbildningar, som kan vara gynnsamma för det fortsatta arbetet att realisera Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsstrategi. 
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Yttrande gällande remissen förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen (ert dnr: TRN 2016–0127) 


Södertörns högskola, nedan kallad högskolan, har givits möjlighet att avge svar på rubricerad 


remiss. Nedan lämnas synpunkter och kommentarer på utsänt remissförslag. 


Högskolan delar i allt väsentligt de analyser och slutsatser som presenteras i det utsända 


förslaget. Vi menar att det är bra att strategin på ett tydligt sätt visar att såväl landsbygden, den 


tätortsnära landsbygden som skärgården i regionen både delar gemensamma utmaningar som 


möjligheter, men att det också finns stora skillnader dem emellan. Detta är något som även 


aktuell forskning vid vår högskola visat. Vi anser därför att de fyra identifierade insatsområdena är 


såväl rimliga som genomförbara. Högskolan menar också att det är värdefullt att landsbygds- och 


skärgårdsstrategin avser att hitta synergier med andra pågående och parallella regionala och 


nationella program liksom processer. Här skulle, dock, strategin vinna på att kompletteras med en 


internationell utblick, och också kopplas till EU:s program och strategier. Även eventuella 


målkonflikter som kan uppstå mellan de olika processerna borde lyftas fram mer i strategin. Hur 


ska man prioritera när klimatåtgärder står i konflikt med till exempel ekonomisk tillväxt eller 


klimatåtgärder mot andra miljömål? Dessa frågor skulle exempelvis kunna belysas utifrån de 


globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Vidare anser högskolan att strategin skulle vinna på att 


lyfta fram den högre utbildningens betydelse och forskningens roll för såväl kunskapsutveckling 


och förnyelseförmåga.  


Högskolan ser att vi har stor potential att, såväl enskilt som tillsammans med andra aktörer, bidra 


till att såväl landsbygden och skärgården i Stockholmsregionen utvecklas genom höjd 


utbildningsnivå, kunskaps- och kompetensförstärkning och innovationskraft. Inom ramen för våra 


utbildningar och vår forskning kan vi – genom våra studenter och lärare/forskare – i samverkan 


med såväl offentlig som privat sektor och civilsamhället, medverka till genomförande av 


identifierade insatsområden och uppföljning. Vårt lärosäte bedriver omfattande forskning och ger 


en rad olika utbildningar, som kan vara gynnsamma för det fortsatta arbetet att realisera 


Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsstrategi.  
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