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Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen från Vaxholms stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna Remissvar på förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

Sammanfattning

Den 28 juni inkom en remiss av Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting. Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap. 5 § och är ett komplement till den nya regionplanen RUFS 2050 som ställs ut parallellt med strategin. Remisstiden pågår fram till 2 oktober 2017. 
Syftet med strategin är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygd och skärgården i Stockholms län.
I strategin delas länet upp i fyra geografiska områdestyper: tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. Indelningen bygger på hur snabbt det går att ta sig från ett område med bil till en tätort med fler än 3000 invånare. Vaxholm ligger i något av ett gränsland mellan de olika definitionerna. Vaxön pekas ut som tätort, medan Resarö, Kullön och större delen av Bogesund räknas till tätortsnära landsbygd och resten av kommunen som skärgård.
Landstinget har bett remissinstanserna svara på ett antal frågor. Dessa besvaras i relation till de avsnitt som de är relevanta för. Eftersom Vaxholm till den största delen räknas som Skärgård och Tätortsnära landsbygd och bara till en liten del landsbygd på sydvästra Bogesund, har fokus på insatser i dessa områden.
Vaxholm vill särskilt trycka på vikten av att RUFS 2050 inte motverkar, utan stödjer utvecklingen av en levande landsbygd och skärgård och de insatser som föreslås i strategin.  
De är mycket positivt att sjötrafiken som kollektivtrafikalternativ lyfts upp i strategin. Vaxholm ser att utvecklingen av sjötrafiken är särskilt viktigt för möjligheterna att bo och verka i kommunen. Det är samtidigt viktigt att hitta en balans mellan utvecklingen av vardagspendling och turism inom sjötrafiken.
Generellt bör samverkan över kommun-, regions- och landsgränser lyftas som en viktig del i genomförandet av strategin. 
Det lokala föreningslivet bör lyftas då det ofta är både en styrka och en svaghet eftersom det ofta bygger på enskilda personers kunskap och engagemang. Frågan om dricksvatten och avloppsrening i skärgården lyfts i förslaget till RUFS 2050, men bör även föras in i strategin.
Kärnöarna lyfts genomgående bland insatser för skärgården. De speciella förutsättningarna på öar med statlig bilfärja behöver lyftas i strategin, liksom skillnaderna mellan den inre och yttre skärgården.
Vaxholm har även ett par synpunkter på kartorna som presenteras i strategin.

Bakgrund

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har under våren 2017 haft två workshops om landsbygds- och skärgårdsstrategin tillsammans med tjänstemän från landsbygds- och skärgårdskommunerna, LRF, Företagarna i Vaxholm, Hela Sverige ska leva, SIKO, Skärgårdarnas Riksförbund och Skärgårdsstiftelsen med flera.
Den 28 juni inkom en remiss av Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting. Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap. 5 § och är ett komplement till den nya regionplanen RUFS 2050 som ställs ut parallellt med strategin. Remisstiden pågår 27 juni – 2 oktober 2017. Under 2018 är det planerat att landstingsfullmäktige ska fatta beslut om strategin.

Ärendebeskrivning

Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5§, med andra ord hänvisar landstinget till det inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och kommunen ska använda sig  av underlaget i sin planering. Syftet med strategin är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygd och skärgården i Stockholms län. Strategin fokuserar särskilt på näringsliv, service, kommunikationer och naturvärden. 
I strategin delas länet upp i fyra geografiska områdestyper: tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. Indelningen bygger på hur snabbt det går att ta sig från ett område med bil till en tätort med fler än 3000 invånare. Vaxholm ligger i något av ett gränsland mellan de olika definitionerna. Vaxön pekas ut som tätort, medan Resarö, Kullön och större delen av Bogesund räknas till tätortsnära landsbygd och resten av kommunen som skärgård. 
Landstinget vill i remissvaret ha svar på följande frågor: 
Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygds och skärgård? 
Vilka ytterligare utmaningar och möjlighet ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården?
Vilka insatser (1-5 st.) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården?
Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 



Bedömning

Landstinget har bett remissinstanserna svara på ett antal frågor. Dessa besvaras i relation till de avsnitt som de är relevanta för.  Eftersom Vaxholm till den största delen räknas som Skärgård och Tätortsnära landsbygd och bara till en liten del landsbygd på sydvästra Bogesund, har fokus på insatser i dessa områden.
Det är mycket positivt att sjötrafiken som kollektivtrafikalternativ lyfts i strategin. Det är däremot viktigt att hitta en balans mellan utvecklingen av vardagspendling och turism inom sjötrafiken.
Det lokala föreningslivet bör lyftas då det ofta är både en styrka och en svaghet eftersom det ofta bygger på enskilda personers kunskap och engagemang.  Frågan om dricksvatten och avloppsrening i skärgården lyfts i förslaget till RUFS 2050, men bör även föras in i strategin.
Generellt bör samverkan över kommun-, regions- och landsgränser lyftas som en viktig del i genomförandet av strategin. 
Kärnöarna lyfts genomgående bland insatser för skärgården. De speciella förutsättningarna på öar med statlig bilfärja behöver lyftas i strategin, liksom skillnaderna mellan den inre och yttre skärgården.
Vaxholm har även ett par synpunkter på kartorna som presenteras i strategin. 



Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2017-06-28
Remissvar över Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholms stad från Vaxholms stad, 2017-06-28

Kopia på beslutet till:



För åtgärd:		Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad

För kännedom:	Mikaela Lodén, Vaxholms stad
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Remissvar över Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen från Vaxholms stad

Sammanfattning

Landstinget har bett remissinstanserna svara på ett antal frågor. Dessa besvaras i relation till de avsnitt som de är relevanta för. Eftersom Vaxholm till den största delen räknas som Skärgård och Tätortsnära landsbygd och bara till en liten del landsbygd på sydvästra Bogesund, har fokus på insatser i dessa områden.

Vaxholm vill särskilt trycka på vikten av att RUFS 2050 inte motverkar, utan stödjer utvecklingen av en levande landsbygd och skärgård och de insatser som föreslås i strategin.  

De är mycket positivt att sjötrafiken som kollektivtrafikalternativ lyfts upp i strategin. Vaxholm ser att utvecklingen av sjötrafiken är särskilt viktigt för möjligheterna att bo och verka i kommunen. Det är samtidigt viktigt att hitta en balans mellan utvecklingen av vardagspendling och turism inom sjötrafiken.

Generellt bör samverkan över kommun-, regions- och landsgränser lyftas som en viktig del i genomförandet av strategin. 

Det lokala föreningslivet bör lyftas då det ofta är både en styrka och en svaghet eftersom det ofta bygger på enskilda personers kunskap och engagemang.  Frågan om dricksvatten och avloppsrening i skärgården lyfts i förslaget till RUFS 2050, men bör även föras in i strategin.

Kärnöarna lyfts genomgående bland insatser för skärgården. Skillnaderna mellan den inre och yttre skärgården behöver betonas i strategin. Likaså måste de speciella förutsättningarna på öar med statlig bilfärja beaktas och särskilt skillnaderna beroende på närheten till en tätort.

Rindö och Skarpö har speciella förhållanden, bland annat p.g.a. den genomgående länsvägen 274, statlig bilfärja med hög och ökande turtäthet både till Vaxholm och Värmdö och att de ligger mycket nära tätorten Vaxholm.

Dessa öar bör klassificeras om som tätortsnära landsbygd, då deras utveckling p.g.a. den täta färjetrafiken visar mycket större likhet med områdena i den kategorin t.ex. avseende permanentbosättning, än med öar i kategorin skärgård. 

Vaxholm har även ett par synpunkter på kartorna som presenteras i strategin. 

Bakgrund

Landstinget har bett remissinstanserna svara på följande frågor:

· Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygds och skärgård? 

· Vilka ytterligare utmaningar och möjlighet ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

· Vilka insatser (1-5 st.) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?  

 



		Färg

		Indelning

		Definition



		

		Tätort

		Fler än 3000 invånare



		

		Tätortsnära landsbygd

		Mindre än 15 minuter med bil till tätort



		

		Landsbygd

		15-45 minuters restid med bil till tätort



		

		Skärgård 

		Mer än 45 minuters restid med bil till tätort, öar utan bro











Bedömning

Det är mycket positivt att sjötrafiken som kollektivtrafikalternativ lyfts i strategin. Det är däremot viktigt att hitta en balans mellan utvecklingen av vardagspendling och turism inom sjötrafiken.

Kärnöarna lyfts genomgående bland insatser för skärgården. Skillnaderna mellan den inre och yttre skärgården behöver betonas i strategin. Likaså måste de speciella förutsättningarna på öar med statlig bilfärja beaktas och särskilt skillnaderna beroende på närheten till en tätort.

Rindö och Skarpö har speciella förhållanden, bland annat p.g.a. den genomgående länsvägen 274, statlig bilfärja med hög och ökande turtäthet både till Vaxholm och Värmdö och att de ligger mycket nära tätorten Vaxholm.

Dessa öar bör klassificeras om som tätortsnära landsbygd, då deras utveckling p.g.a. den täta färjetrafiken visar mycket större likhet med områdena i den kategorin t.ex. avseende permanentbosättning, än med öar i kategorin skärgård.

För att utveckla naturområden och minska miljöbelastningen bör även samverkan över kommun-, region- och landsgränser för att få inspiration och effektivitet i insatserna lyftas i strategin. 

Vad gäller kartorna över länet vore det önskvärt om texten för Vaxholm kunde placeras så att den inte helt eller till stor del skymmer Vaxön. Ön är förhållandevis liten men mycket viktig för den fortsatta kommunala planeringen.

Landsbygd och skärgård i Stockholms län – nuläge

Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygds och skärgård? 

Det lokala föreningslivet är både en styrka och en svaghet eftersom det ofta bygger på enskilda personers kunskap och engagemang. 

Vilka ytterligare utmaningar och möjlighet ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

En utmaning, som lyfts i förhållningssätten i RUFS 2050, men saknas i strategin är frågan om dricksvatten och avloppsrening i skärgården. I Vaxholm har utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp stor inverkan på graden av fritidshusomvandling på de olika öarna. 

Strategi för landsbygdens och skärgårdens utveckling

Fyra insatsområden har pekats ut i strategin: förbättra tillgängligheten, stärk det lokala näringslivet, utveckla levande lokalsamhällen, utveckla natur,- kultur och rekreationsvärden. För varje insatsområde pekas ett antal insatser ut för de olika geografiska områdestyperna.

Eftersom Vaxholm till den största delen räknas som Skärgård och Tätortsnära landsbygd och bara till en liten del landsbygd på sydvästra Bogesund, har fokus legat på dessa insatser. 

Identifierade behov och möjligheter

Kommunen delar inte bilden av att någon märkbar säsongsförlängning inte har skett de senaste åren. I Vaxholm arbetar vi också aktivt för säsongsförlängning. Vi ser att vi har fler besökare på vårar och höstar jämfört med tidigare. Många verksamheter har också utökat sina öppettider från att ha haft öppet bara juni-augusti till att också ha öppet vår och höst. Procentuellt sett har dessutom antalet besökare ökat stort i december. 



Insatsområden: Vilka insatser (1-5 st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården? 

Förbättra tillgängligheten

Inom den tätortsnära landsbygden är framför allt cykelvägar och pendlingsparkeringar viktigt för att förbättra tillgängligheten. För såväl tätortsnära landsbygd som skärgård är hela resan-tänk, med bättre möjlighet att kombinera olika transportslag också mycket viktigt. 

Vad gäller skärgården mer specifikt är följande insatser särskilt viktiga: 

· Långsiktiga förutsättningar i skärgårdstrafiken

· Modernisering och integrering av skärgårdstrafiken med det övriga kollektivtrafiksystemet (även viktigt för det lokala näringslivet)

· Utbyggnad av snabbt bredband till



Stärk det lokala näringslivet

Utöver de insatser som anges ovan vill Vaxholm lyfta vikten av goda kommunikationer för det lokala näringslivet.  Det behövs fler turer från Stockholm till Vaxholm under lågsäsong och bättre förutsättningar för att kunna ta sig med buss från Vaxholm till Siggesta och Gustavsberg. Integrering av skärgårdstrafiken i det övriga kollektivtrafiksystemet, särskilt vad gäller byten och biljettsystem lyfts också. En mindre båt som färdas mellan Vaxholms öar skulle också underlätta den lokala besöksnäringen.



Tätortsnära landsbygd:

· Underlätta kompetensförsörjning

· Säkerställa smarta lösningar för godstransport

Skärgård:

· Utveckla nya produkter och erbjudanden för en förlängd besökssäsong

· Underlätta generationsväxlingen inom befintliga företag

· Säkerställ smarta lösningar för godstransporter

Utveckla levande lokalsamhällen

För att utveckla levande lokalsamhällen vill Vaxholm fokusera framför allt på att planera för tätortsutveckling inom den tätortsnära landsbygden och att stödja utvecklad bykvalitet och sammanhållning även i skärgården. 

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

Inom den tätortsnära landsbygden är det viktigt att värna de gröna kilarna, och för landsbygden värna sammanhängande natur- och rekreationsområden. Vaxholm vill även lyfta vikten av att restaurera och vårda kulturlandskapet på landsbygden, i den inre skärgården och i mellanskärgården. 

För skärgården vill Vaxholm särskilt lyfta vikten av följande insatser:

· Genomför insatser för att minska miljöbelastningen i skärgården, framförallt när det gäller övergödning, erosion, nedskräpning och buller

· Utred målpunkter för besöksnäringen för att minska belastningen i känsliga områden

· Utveckla rekreation och turism med fokus på en säsongsförlängning

Genomförande och uppföljning: Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 



Kommunen kan bidra lokalt med att se över tillgången på lokaler och mark för etablering av nya verksamheter, och se till att det finns sammanställd och uppdaterad information om det. Kommunen kan också arbeta för mer lättillgänglig och uppdaterad information för besökare om t ex parkeringsplatser och allmänna toaletter.

Fortsätta samarbetet med Destination Vaxholm för att arbeta för att vara en året runt destination och ha ett levande centrum och aktivitet ute på öarna. Kommunen kan föra en nära dialog med föreningslivet för att stödja en utvecklad bykvalitet och sammanhållning i skärgården. 

Delta aktivt i nätverk med andra kommuner kring regionala frågor som trafik, infrastruktur och hållbarhet som t ex Gröna kilarna och Baltic Sea City Accelerator, men även Östersjöinitiativet, Stockholm Nordost! och Stockholm Ost. 

För att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband till de fast bebodda öarna kan kommunen samverka med lokala bredbandsaktörer. 

Genom projekt med våtmarksrestaurering och samarbeten med Statens Fastighetsverk kring utvecklingen av naturreservatet på Bogesund kan kommunen utveckla de lokala natur-, kultur-  och rekreationsvärdena. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 

Remissvar över Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen från Vaxholms stad 

Sammanfattning 
Landstinget har bett remissinstanserna svara på ett antal frågor. Dessa besvaras i relation till de avsnitt 
som de är relevanta för. Eftersom Vaxholm till den största delen räknas som Skärgård och Tätortsnära 
landsbygd och bara till en liten del landsbygd på sydvästra Bogesund, har fokus på insatser i dessa 
områden. 

Vaxholm vill särskilt trycka på vikten av att RUFS 2050 inte motverkar, utan stödjer utvecklingen av en 
levande landsbygd och skärgård och de insatser som föreslås i strategin.   

De är mycket positivt att sjötrafiken som kollektivtrafikalternativ lyfts upp i strategin. Vaxholm ser att 
utvecklingen av sjötrafiken är särskilt viktigt för möjligheterna att bo och verka i kommunen. Det är 
samtidigt viktigt att hitta en balans mellan utvecklingen av vardagspendling och turism inom sjötrafiken. 

Generellt bör samverkan över kommun-, regions- och landsgränser lyftas som en viktig del i 
genomförandet av strategin.  

Det lokala föreningslivet bör lyftas då det ofta är både en styrka och en svaghet eftersom det ofta 
bygger på enskilda personers kunskap och engagemang.  Frågan om dricksvatten och avloppsrening i 
skärgården lyfts i förslaget till RUFS 2050, men bör även föras in i strategin. 

Kärnöarna lyfts genomgående bland insatser för skärgården. Skillnaderna mellan den inre och yttre 
skärgården behöver betonas i strategin. Likaså måste de speciella förutsättningarna på öar med statlig 
bilfärja beaktas och särskilt skillnaderna beroende på närheten till en tätort. 

Rindö och Skarpö har speciella förhållanden, bland annat p.g.a. den genomgående länsvägen 274, statlig 
bilfärja med hög och ökande turtäthet både till Vaxholm och Värmdö och att de ligger mycket nära 
tätorten Vaxholm. 

Dessa öar bör klassificeras om som tätortsnära landsbygd, då deras utveckling p.g.a. den täta 
färjetrafiken visar mycket större likhet med områdena i den kategorin t.ex. avseende 
permanentbosättning, än med öar i kategorin skärgård.  

Vaxholm har även ett par synpunkter på kartorna som presenteras i strategin.  
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Bakgrund 
Landstinget har bett remissinstanserna svara på följande frågor: 

• Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygds och 
skärgård?  

• Vilka ytterligare utmaningar och möjlighet ser ni som avgörande för att skapa bättre 
förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården? 

• Vilka insatser (1-5 st.) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka 
möjligheten att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården? 

• Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?   

  

 

 

Färg Indelning Definition 

 Tätort Fler än 3000 invånare 

 Tätortsnära landsbygd Mindre än 15 minuter med bil till tätort 

 Landsbygd 15-45 minuters restid med bil till tätort 

 Skärgård  Mer än 45 minuters restid med bil till tätort, öar utan bro 
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Bedömning 
Det är mycket positivt att sjötrafiken som kollektivtrafikalternativ lyfts i strategin. Det är däremot viktigt 
att hitta en balans mellan utvecklingen av vardagspendling och turism inom sjötrafiken. 

Kärnöarna lyfts genomgående bland insatser för skärgården. Skillnaderna mellan den inre och yttre 
skärgården behöver betonas i strategin. Likaså måste de speciella förutsättningarna på öar med statlig 
bilfärja beaktas och särskilt skillnaderna beroende på närheten till en tätort. 

Rindö och Skarpö har speciella förhållanden, bland annat p.g.a. den genomgående länsvägen 274, statlig 
bilfärja med hög och ökande turtäthet både till Vaxholm och Värmdö och att de ligger mycket nära 
tätorten Vaxholm. 

Dessa öar bör klassificeras om som tätortsnära landsbygd, då deras utveckling p.g.a. den täta 
färjetrafiken visar mycket större likhet med områdena i den kategorin t.ex. avseende 
permanentbosättning, än med öar i kategorin skärgård. 

För att utveckla naturområden och minska miljöbelastningen bör även samverkan över kommun-, 
region- och landsgränser för att få inspiration och effektivitet i insatserna lyftas i strategin.  

Vad gäller kartorna över länet vore det önskvärt om texten för Vaxholm kunde placeras så att den inte 
helt eller till stor del skymmer Vaxön. Ön är förhållandevis liten men mycket viktig för den fortsatta 
kommunala planeringen. 

Landsbygd och skärgård i Stockholms län – nuläge 

Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygds och 
skärgård?  

Det lokala föreningslivet är både en styrka och en svaghet eftersom det ofta bygger på enskilda 
personers kunskap och engagemang.  

Vilka ytterligare utmaningar och möjlighet ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att 
bo och verka på landsbygden och i skärgården? 

En utmaning, som lyfts i förhållningssätten i RUFS 2050, men saknas i strategin är frågan om 
dricksvatten och avloppsrening i skärgården. I Vaxholm har utbyggnaden av kommunalt vatten och 
avlopp stor inverkan på graden av fritidshusomvandling på de olika öarna.  

Strategi för landsbygdens och skärgårdens utveckling 

Fyra insatsområden har pekats ut i strategin: förbättra tillgängligheten, stärk det lokala näringslivet, 
utveckla levande lokalsamhällen, utveckla natur,- kultur och rekreationsvärden. För varje insatsområde 
pekas ett antal insatser ut för de olika geografiska områdestyperna. 

Eftersom Vaxholm till den största delen räknas som Skärgård och Tätortsnära landsbygd och bara till en 
liten del landsbygd på sydvästra Bogesund, har fokus legat på dessa insatser.  
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Identifierade behov och möjligheter 
Kommunen delar inte bilden av att någon märkbar säsongsförlängning inte har skett de senaste åren. I 
Vaxholm arbetar vi också aktivt för säsongsförlängning. Vi ser att vi har fler besökare på vårar och höstar 
jämfört med tidigare. Många verksamheter har också utökat sina öppettider från att ha haft öppet bara 
juni-augusti till att också ha öppet vår och höst. Procentuellt sett har dessutom antalet besökare ökat 
stort i december.  
 
Insatsområden: Vilka insatser (1-5 st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för 
att stärka möjligheten att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården?  

1. Förbättra tillgängligheten 

Inom den tätortsnära landsbygden är framför allt cykelvägar och pendlingsparkeringar viktigt för att 
förbättra tillgängligheten. För såväl tätortsnära landsbygd som skärgård är hela resan-tänk, med bättre 
möjlighet att kombinera olika transportslag också mycket viktigt.  

Vad gäller skärgården mer specifikt är följande insatser särskilt viktiga:  

• Långsiktiga förutsättningar i skärgårdstrafiken 
• Modernisering och integrering av skärgårdstrafiken med det övriga kollektivtrafiksystemet (även 

viktigt för det lokala näringslivet) 
• Utbyggnad av snabbt bredband till 

 
2. Stärk det lokala näringslivet 

Utöver de insatser som anges ovan vill Vaxholm lyfta vikten av goda kommunikationer för det lokala 
näringslivet.  Det behövs fler turer från Stockholm till Vaxholm under lågsäsong och bättre 
förutsättningar för att kunna ta sig med buss från Vaxholm till Siggesta och Gustavsberg. Integrering av 
skärgårdstrafiken i det övriga kollektivtrafiksystemet, särskilt vad gäller byten och biljettsystem lyfts 
också. En mindre båt som färdas mellan Vaxholms öar skulle också underlätta den lokala 
besöksnäringen. 

 

Tätortsnära landsbygd: 

• Underlätta kompetensförsörjning 
• Säkerställa smarta lösningar för godstransport 

Skärgård: 

• Utveckla nya produkter och erbjudanden för en förlängd besökssäsong 
• Underlätta generationsväxlingen inom befintliga företag 
• Säkerställ smarta lösningar för godstransporter 

3. Utveckla levande lokalsamhällen 

För att utveckla levande lokalsamhällen vill Vaxholm fokusera framför allt på att planera för 
tätortsutveckling inom den tätortsnära landsbygden och att stödja utvecklad bykvalitet och 
sammanhållning även i skärgården.  

4. Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden 
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Inom den tätortsnära landsbygden är det viktigt att värna de gröna kilarna, och för landsbygden värna 
sammanhängande natur- och rekreationsområden. Vaxholm vill även lyfta vikten av att restaurera och 
vårda kulturlandskapet på landsbygden, i den inre skärgården och i mellanskärgården.  

För skärgården vill Vaxholm särskilt lyfta vikten av följande insatser: 

• Genomför insatser för att minska miljöbelastningen i skärgården, framförallt när det gäller 
övergödning, erosion, nedskräpning och buller 

• Utred målpunkter för besöksnäringen för att minska belastningen i känsliga områden 
• Utveckla rekreation och turism med fokus på en säsongsförlängning 

Genomförande och uppföljning: Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?  

 

Kommunen kan bidra lokalt med att se över tillgången på lokaler och mark för etablering av nya 
verksamheter, och se till att det finns sammanställd och uppdaterad information om det. Kommunen 
kan också arbeta för mer lättillgänglig och uppdaterad information för besökare om t ex 
parkeringsplatser och allmänna toaletter. 

Fortsätta samarbetet med Destination Vaxholm för att arbeta för att vara en året runt destination och 
ha ett levande centrum och aktivitet ute på öarna. Kommunen kan föra en nära dialog med 
föreningslivet för att stödja en utvecklad bykvalitet och sammanhållning i skärgården.  

Delta aktivt i nätverk med andra kommuner kring regionala frågor som trafik, infrastruktur och 
hållbarhet som t ex Gröna kilarna och Baltic Sea City Accelerator, men även Östersjöinitiativet, 
Stockholm Nordost! och Stockholm Ost.  

För att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband till de fast bebodda öarna kan kommunen samverka 
med lokala bredbandsaktörer.  

Genom projekt med våtmarksrestaurering och samarbeten med Statens Fastighetsverk kring 
utvecklingen av naturreservatet på Bogesund kan kommunen utveckla de lokala natur-, kultur-  och 
rekreationsvärdena.  
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