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Datum Dnr 


2017-10-30 SSL 3.1:159/17 


Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms 
läns landsting 


Remissvar TRN2017-0052 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Övergripande reflektioner 
Övergripande är sammanstämmigheten hög mellan riktlinjer, målsättningar och 
ambitioner i RUFS och Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Målsättningar, ambitioner, 
tillgångar och riskanalyser ger från vårt perspektiv Skärgårdsstiftelsen en självklar plats 
i Stockholmsregionen med en alltmer avgörande roll för rekreationsmöjligheter och 
utveckling av besöksnäringen i regionen.  
 
Landstinget äger resurserna för bevarande och utveckling  
Den viktigaste utmaningen som är beskriven i underlaget för RUFS lyder: ”Att 
möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas 
hälsa.” Här vill Skärgårdsstiftelsen med eftertryck understryka den enorma och 
ovärderliga resurs som skärgården genom Skärgårdsstiftelsen utgör för regionen. 
 
Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget, båda knutna till och delfinansierade av 
Landstinget, är skärgårdens absolut största aktörer för att tillgängliggöra området. 
Genom att satsa resurser på dessa två aktörer möjliggör man en utveckling där 
skärgården kan bli en mycket viktigare rekreationsplats året runt för invånarna. 
Samtidigt som det kan bli en region där skärgårdsbor kan verka och leva året runt. 
Motorn i detta måste, precis som det är för andra regioner med samma förutsättningar, 
vara besöksnäringen.  


Kommentar del 1, Nuläge och utmaningar: 
Under ”Styrkor och förbättringsområden” framförs framgångsfaktorer som helt dockar 
in i Skärgårdsstiftelsen verksamhet. Citat: Kulturutbudet och rekreationsmöjligheterna 
är av internationell toppklass.  


– Ge Skärgårdsstiftelsen möjligheter att utveckla sina områden för att följa 
med i tiden. Stockholmarna har en fantastisk rekreationsresurs i 
skärgården som kan utnyttjas mycket mer, framförallt under andra delar 
än sommaren. Flertalet av stiftelsens områden nås med kollektivtrafik på 
land eller sjövägen. Genom att landstinget satsar resurser på 
Skärgårdsstiftelsen och även Waxholmsbolaget kan skärgården komma 
närmare stockholmarna och bli ett naturligt besöksmål året runt. 
Hälsovinsterna tillsammans med den ökade attraktionskraften för 
regionen i stort går inte att överskatta.    
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Kommentar del 2, Vision och mål: 


Citat: Regionens mål ska bidra till en hållbar utveckling.  


1, En tillgänglig region med god livsmiljö.  


– Skärgårdsstiftelsen tillgängliggör skärgården för alla Stockholms 
invånare. För att uppnå detta mål i RUFS bidrar Skärgårdsstiftelsen med 
rekreationsmöjligheter. Men också med storstadsnära naturreservat som i 
sig bidrar till en god livsmiljö genom biologisk mångfald, öppet 
kulturlandskap och ett säkerställande av bevarade naturmiljöer.  
 


4, En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.  


– Öka satsningen på skärgården som besöksdestination. Ge 
Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget ökade möjligheter att 
informera stockholmarna om den rekreationsplats de har runt hörnet. 
Genom att förenkla turismen på hemmaplan finns många miljövinster att 
hämta för invånarna, som kan satsa sin lediga tid och sina pengar på 
unika upplevelser runt knuten istället för på andra sidan jordklotet.    


 


Kommentar del 3, Regional struktur: 


Citat: Vatten- och avloppsystem, jord och skogsbruk liksom grönområden och 
vattenmiljöer behöver utvecklas… Starkare kopplingar mellan stad och land…. 


– Här finns skärgården listad över områden av riksintresse i Stockholms 
län. Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar 12% av marken i 
skärgården, med över 1000 byggnader och är den tredje största 
markägaren i Stockholms län har unika möjligheter till målstyrning för 
den utveckling som landstinget vill se och som är beskriven i RUFS.  
 
På aktivitetsnivå innebär det bl a att:   


1. Underlätta för ett aktivt markägarskap genom att Landstinget i olika 
forum verkar för förenklingar av regelverk och en översyn av lagar och 
förordningar som reglerar och försvårar utveckling. Gör det möjligt för 
Skärgårdsstiftelsen och andra aktörer att utveckla upplåtelseformer och 
arrendeformer på ett sätt som gynnar utveckling och besöksmöjligheter.  
 


2. Se över samverkan kring vatten- och avloppsfrågor. Kommunerna 
måste ta ett helhetsansvar i frågan övergripande för skärgården. Ge 
tydliga riktlinjer för utveckling av kommunalt vatten och avlopp och för 
enskilda lösningar. Den fråga som tillsammans med markutvecklingen är 
absolut viktigast för att underlätta en stark tillväxt i regionen.  
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3. Gör Gålö till en replipunkt för södra skärgården. Det finns en stor 
parkeringsproblematik vid Årsta brygga. Gålö, med sitt strategiska läge, 
blir ett bra komplement med sina goda parkeringsmöjligheter. Här finns 
stora parkeringsytor som står tomma förutom de allra soligaste dagarna 
på sommaren. Här finns möjligheter för Waxholmsbolaget (och andra 
aktörer) att angöra och plocka upp passagerare till södra skärgården. 
Gålö skulle även kunna vara en angörings- och replipunkt för sjötrafiken 
i södra skärgården. 
 


4. Utnyttja vattenvägarna runt Stockholm där Skärgårdsstiftelsen 
välkomnar alla möjligheter till bättre och utökade kommunikationer i 
Stockholms skärgård. Vi skulle behöva ännu fler 
kommunikationssatsningar som knyter ihop skärgården och krymper 
restiden så att så många som möjligt kan besöka skärgården och vara 
verksamma och leva i skärgården. 


 


Kommentar del 4, Tematiska frågor: 


Punktlistan Regionala förhållningssätt under rubriken, Naturmiljöer och grönområden, 
listar många av de utmaningar och möjligheter som resurserna, förvaltade av 
Skärgårdsstiftelsen har.  


– För Skärgårdsstiftelsen handlar det om att balansera uppdraget att bevara 
med möjligheterna till utveckling av våra områden i Stockholms 
skärgård. Det gäller att säkerställa att utvecklingen sker inom de områden 
som är bäst lämpade att tillgängliggöra med hänsyn till förvaltningen av 
skyddad natur. För att underlätta utvecklingen behövs ökad regional 
samverkan mellan landsting, skärgårdskommuner men även med 
näringen som är dem som ofta möter besökaren som slutkund.   


 


Viss omformulering i faktarutan med definitionen av Skärgårdsstiftelsen 
sid 155 önskas:  Skärgårdsstiftelsen skulle vilja ersätta texten i den med 
följande formulering: 


Skärgårdsstiftelsen grundades 1959 för att trygga allmänhetens tillgång till 
skärgårdsnaturen. Skärgårdsstiftelsen leds av en styrelse med representanter från 
Stockholms läns landsting, Stockholms stad och skärgårdskommunerna. Landstinget är 
huvudfinansiär men Skärgårdsstiftelsen har också egna intäkter i form av bl a hyror och 
arrenden från sitt fastighetsbestånd. Tusentals skärgårdsvänner visar också sitt stöd för 
stiftelsens verksamhet genom ett årligt bidrag. Skärgårdsstiftelsen äger cirka tolv 
procent av marken i Stockholms skärgård och är därmed en av länets allra största 
markägare. Verksamheten är bred och består bl a av att underhålla kulturbyggnader, 
arrendera ut byggnader till entreprenörer och jordbrukare samt skapa förutsättningar för 
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rekreation och besök i skärgården. Med några få undantag är alla Skärgårdsstiftelsens 
områden naturreservat som skyddas och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen för att alla ska 
ha tillgång till denna storstadsnära rekreationsresurs.  


Avslutande kommentar: 


Sammanfattningsvis vill Skärgårdsstiftelsen att Stockholms läns landsting ska vara 
medvetna om vilken stark och stor resurs som finns i Skärgårdsstiftelsens verksamhet 
och vilka utvecklingsmöjligheter vi erbjuder. Skärgårdsstiftelsen kan med rätt finansiell 
och strukturell stöttning spela en stor och avgörande roll för utvecklingen av 
Storstadsregionen Stockholm. Här finns de rekreationsplatser som kommer att spela en 
allt viktigare roll för hälsa och möjligheter till naturupplevelser. Här finns också de 
möjligheter som, rätt förvaltade, kan skapa jobb och inkomster inom besöksnäringen. 
En sektor som blir allt viktigare för landets attraktionskraft. 


Med vänlig hälsning 


 


 


Anna Waxin, VD 
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Övergripande reflektioner 
Övergripande är sammanstämmigheten hög mellan riktlinjer, målsättningar och 
ambitioner i RUFS och Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Målsättningar, ambitioner, 
tillgångar och riskanalyser ger från vårt perspektiv Skärgårdsstiftelsen en självklar plats 
i Stockholmsregionen med en alltmer avgörande roll för rekreationsmöjligheter och 
utveckling av besöksnäringen i regionen.  
 
Landstinget äger resurserna för bevarande och utveckling  
Den viktigaste utmaningen som är beskriven i underlaget för RUFS lyder: ”Att 
möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas 
hälsa.” Här vill Skärgårdsstiftelsen med eftertryck understryka den enorma och 
ovärderliga resurs som skärgården genom Skärgårdsstiftelsen utgör för regionen. 
 
Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget, båda knutna till och delfinansierade av 
Landstinget, är skärgårdens absolut största aktörer för att tillgängliggöra området. 
Genom att satsa resurser på dessa två aktörer möjliggör man en utveckling där 
skärgården kan bli en mycket viktigare rekreationsplats året runt för invånarna. 
Samtidigt som det kan bli en region där skärgårdsbor kan verka och leva året runt. 
Motorn i detta måste, precis som det är för andra regioner med samma förutsättningar, 
vara besöksnäringen.  

Kommentar del 1, Nuläge och utmaningar: 
Under ”Styrkor och förbättringsområden” framförs framgångsfaktorer som helt dockar 
in i Skärgårdsstiftelsen verksamhet. Citat: Kulturutbudet och rekreationsmöjligheterna 
är av internationell toppklass.  

– Ge Skärgårdsstiftelsen möjligheter att utveckla sina områden för att följa 
med i tiden. Stockholmarna har en fantastisk rekreationsresurs i 
skärgården som kan utnyttjas mycket mer, framförallt under andra delar 
än sommaren. Flertalet av stiftelsens områden nås med kollektivtrafik på 
land eller sjövägen. Genom att landstinget satsar resurser på 
Skärgårdsstiftelsen och även Waxholmsbolaget kan skärgården komma 
närmare stockholmarna och bli ett naturligt besöksmål året runt. 
Hälsovinsterna tillsammans med den ökade attraktionskraften för 
regionen i stort går inte att överskatta.    
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Kommentar del 2, Vision och mål: 

Citat: Regionens mål ska bidra till en hållbar utveckling.  

1, En tillgänglig region med god livsmiljö.  

– Skärgårdsstiftelsen tillgängliggör skärgården för alla Stockholms 
invånare. För att uppnå detta mål i RUFS bidrar Skärgårdsstiftelsen med 
rekreationsmöjligheter. Men också med storstadsnära naturreservat som i 
sig bidrar till en god livsmiljö genom biologisk mångfald, öppet 
kulturlandskap och ett säkerställande av bevarade naturmiljöer.  
 

4, En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.  

– Öka satsningen på skärgården som besöksdestination. Ge 
Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget ökade möjligheter att 
informera stockholmarna om den rekreationsplats de har runt hörnet. 
Genom att förenkla turismen på hemmaplan finns många miljövinster att 
hämta för invånarna, som kan satsa sin lediga tid och sina pengar på 
unika upplevelser runt knuten istället för på andra sidan jordklotet.    

 

Kommentar del 3, Regional struktur: 

Citat: Vatten- och avloppsystem, jord och skogsbruk liksom grönområden och 
vattenmiljöer behöver utvecklas… Starkare kopplingar mellan stad och land…. 

– Här finns skärgården listad över områden av riksintresse i Stockholms 
län. Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar 12% av marken i 
skärgården, med över 1000 byggnader och är den tredje största 
markägaren i Stockholms län har unika möjligheter till målstyrning för 
den utveckling som landstinget vill se och som är beskriven i RUFS.  
 
På aktivitetsnivå innebär det bl a att:   

1. Underlätta för ett aktivt markägarskap genom att Landstinget i olika 
forum verkar för förenklingar av regelverk och en översyn av lagar och 
förordningar som reglerar och försvårar utveckling. Gör det möjligt för 
Skärgårdsstiftelsen och andra aktörer att utveckla upplåtelseformer och 
arrendeformer på ett sätt som gynnar utveckling och besöksmöjligheter.  
 

2. Se över samverkan kring vatten- och avloppsfrågor. Kommunerna 
måste ta ett helhetsansvar i frågan övergripande för skärgården. Ge 
tydliga riktlinjer för utveckling av kommunalt vatten och avlopp och för 
enskilda lösningar. Den fråga som tillsammans med markutvecklingen är 
absolut viktigast för att underlätta en stark tillväxt i regionen.  
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3. Gör Gålö till en replipunkt för södra skärgården. Det finns en stor 
parkeringsproblematik vid Årsta brygga. Gålö, med sitt strategiska läge, 
blir ett bra komplement med sina goda parkeringsmöjligheter. Här finns 
stora parkeringsytor som står tomma förutom de allra soligaste dagarna 
på sommaren. Här finns möjligheter för Waxholmsbolaget (och andra 
aktörer) att angöra och plocka upp passagerare till södra skärgården. 
Gålö skulle även kunna vara en angörings- och replipunkt för sjötrafiken 
i södra skärgården. 
 

4. Utnyttja vattenvägarna runt Stockholm där Skärgårdsstiftelsen 
välkomnar alla möjligheter till bättre och utökade kommunikationer i 
Stockholms skärgård. Vi skulle behöva ännu fler 
kommunikationssatsningar som knyter ihop skärgården och krymper 
restiden så att så många som möjligt kan besöka skärgården och vara 
verksamma och leva i skärgården. 

 

Kommentar del 4, Tematiska frågor: 

Punktlistan Regionala förhållningssätt under rubriken, Naturmiljöer och grönområden, 
listar många av de utmaningar och möjligheter som resurserna, förvaltade av 
Skärgårdsstiftelsen har.  

– För Skärgårdsstiftelsen handlar det om att balansera uppdraget att bevara 
med möjligheterna till utveckling av våra områden i Stockholms 
skärgård. Det gäller att säkerställa att utvecklingen sker inom de områden 
som är bäst lämpade att tillgängliggöra med hänsyn till förvaltningen av 
skyddad natur. För att underlätta utvecklingen behövs ökad regional 
samverkan mellan landsting, skärgårdskommuner men även med 
näringen som är dem som ofta möter besökaren som slutkund.   

 

Viss omformulering i faktarutan med definitionen av Skärgårdsstiftelsen 
sid 155 önskas:  Skärgårdsstiftelsen skulle vilja ersätta texten i den med 
följande formulering: 

Skärgårdsstiftelsen grundades 1959 för att trygga allmänhetens tillgång till 
skärgårdsnaturen. Skärgårdsstiftelsen leds av en styrelse med representanter från 
Stockholms läns landsting, Stockholms stad och skärgårdskommunerna. Landstinget är 
huvudfinansiär men Skärgårdsstiftelsen har också egna intäkter i form av bl a hyror och 
arrenden från sitt fastighetsbestånd. Tusentals skärgårdsvänner visar också sitt stöd för 
stiftelsens verksamhet genom ett årligt bidrag. Skärgårdsstiftelsen äger cirka tolv 
procent av marken i Stockholms skärgård och är därmed en av länets allra största 
markägare. Verksamheten är bred och består bl a av att underhålla kulturbyggnader, 
arrendera ut byggnader till entreprenörer och jordbrukare samt skapa förutsättningar för 
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rekreation och besök i skärgården. Med några få undantag är alla Skärgårdsstiftelsens 
områden naturreservat som skyddas och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen för att alla ska 
ha tillgång till denna storstadsnära rekreationsresurs.  

Avslutande kommentar: 

Sammanfattningsvis vill Skärgårdsstiftelsen att Stockholms läns landsting ska vara 
medvetna om vilken stark och stor resurs som finns i Skärgårdsstiftelsens verksamhet 
och vilka utvecklingsmöjligheter vi erbjuder. Skärgårdsstiftelsen kan med rätt finansiell 
och strukturell stöttning spela en stor och avgörande roll för utvecklingen av 
Storstadsregionen Stockholm. Här finns de rekreationsplatser som kommer att spela en 
allt viktigare roll för hälsa och möjligheter till naturupplevelser. Här finns också de 
möjligheter som, rätt förvaltade, kan skapa jobb och inkomster inom besöksnäringen. 
En sektor som blir allt viktigare för landets attraktionskraft. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anna Waxin, VD 
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