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Förord

Stockholms skärgård är unik, ingen annanstans i världen finns det en så vidsträckt
skärgård i ett skyddat innanhav och så nära en storstadsregion. De värden som finns
i skärgården – kulturella, miljömässiga, traditioner, företag och boende – är förpliktigande inte minst för landstinget, som spelar en central roll för skärgården.
En levande skärgård är i grunden en fråga om valfrihet. En levande skärgård
skapar valmöjligheter för medborgare att välja sin egen livsstil och boendemiljö.
I det program du håller i din hand finns flera viktiga punkter för att utveckla skärgården. Bland annat landstingets målsättning om att bidra till att positionera skärgården som besöksmål och för en förlängd turistsäsong. Detta får exempelvis uttryck
i en särskild satsning på rabatterade priser för ungdomsgrupper i Waxholmstrafiken.
Med fler ungdomar ute i skärgården kommer förhoppningsvis många få upp ögonen
för vår övärld inte bara som en plats att besöka, men också att bo i.
Waxholmsbolagets roll i skärgården är svår att överskatta. Bolagets roll är stor i
den yttre skärgården. Men också båttrafik på Stockholms inre vatten kommer att bli
allt viktigare i takt med att kommuner som Nacka, Värmdö och Lidingö utvecklas.
Därför tar vi höjd för behoven att överväga båttrafik på de inre vattenvägarna.
Landstinget har omfattande åtaganden i och för skärgården, med allt ifrån kollektivtrafik, vårdfilialer, ambulanser och fraktbidrag. Med en så stor organisation är
det en nödvändighet att säkra att alla drar åt samma håll. Därför markerar vi från
landstingets sida behovet av konsekvensbeskrivningar vid beslut som kan medföra
förändringar i landstingets verksamheter i skärgården – att förändringar inte motverkar målsättningarna i det skärgårdspolitiska programmet.
Med ett tydligt uppdrag till nämnder och bolag om att använda, genomföra och
redovisa hur de har bidragit till att programmets målsättningar nås är Skärgårdspolitiska programmet ett kraftfullt verktyg för skärgården som kommer att bidra till
att inte bara hålla skärgården levande, utan också göra den än mer livskraftig.
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Landstingsfullmäktiges beslut

Landstingsfullmäktige beslutade den 9 februari

bidra till att fler barn och ungdomar får se skär-

2010 att anta det skärgårdspolitiska programmet

gården kommer Waxholmsbolaget att erbjuda

så som det redovisas i denna rapport med följande

rabatterade taxor med ordinarie sjötrafik vardagar

tillägg:

under lågsäsong, till ungdomsgrupper som deltar i

”En levande skärgård året runt förutsätter att

lägerskolsverksamhet. Waxholmsbolaget bidrar på

människor bor, verkar och bedriver näringsverk-

detta vis till att göra skärgården tillgänglig för nya

samhet i skärgården. Skärgården är en glesbygd,

grupper.

som präglas av småskalighet, glesa trafikförbindel-

Stockholms skärgård har som helhet en positiv

ser och starkt säsongsberoende. Landstingets roll

men annorlunda befolkningsutveckling jämfört

som strategisk aktör för skärgårdens utveckling

med fastlandskommuner. Utvecklingen skapar

innebär ett ansvar att ta hänsyn till skärgårdens sär-

särskilda utmaningar, inte minst i vård och omsorg.

skilda förutsättningar liksom att göra andra aktörer

God samverkan och strävan efter samordnings-

i samhället uppmärksamma på dessa. Det gäller i

fördelar för patienternas bästa bör vara vägledande

särskilt hög grad utbudet av offentlig service.

i Hälso- och sjukvårdsnämndens dialog med kom-

Kollektivtrafiken är skärgårdens livsnerv året
om. Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) har på

munerna.
Skärgårdens långa avstånd och tider för trans-

uppdrag av Stockholms läns landsting uppgiften att

port gör området känsligt för förändringar inom

tillgodose skärgårdens behov av pålitliga, punktliga,

offentlig service. Vid beslut som kan medföra för-

miljövänliga och effektiva transporter. Detta ska

ändringar i landstingets verksamheter i skärgården

vara vägledande i utformning av tidtabeller och

bör konsekvensbeskrivningar genomföras. Av sär-

trafikrutter.

skild vikt är att beslut och förändringar i landsting-

Skärgårdstrafiken behöver moderniseras och

ets verksamheter inte motverkar målsättningarna

integreras med det övriga kollektivtrafiksystemet.

i det skärgårdspolitiska programmet. Landstinget

Waxholmsbolaget bör se över turtäthet och trafi-

ska beakta att det finns en god tillgänglighet till

kering i skärgården i syfte att göra den mer ända-

sjukvård i skärgården.

målsenlig. Landstinget bör eftersträva att agera

I de delar av skärgården som saknar fast land-

konkurrensneutralt gentemot kommersiell trafik

förbindelse krävs särskilda insatser för att uppnå

i skärgården samt beakta behoven hos fastboende

ändamålsenliga sjuktransporter som ger god till-

och besökare.

gänglighet till vård. Ambulanssjukvården, genom

Stockholms läns landsting är positivt inställd

både ambulanshelikopter och läkarbåt, är därför

till båttrafik på de inre vattenvägarna och är över-

en viktig del av hälso- och sjukvården i skärgårds-

tygad om att det bidrar till Stockholmsregionens

miljöer.

attraktionskraft. Det finns därför skäl att i SL:s och

Alliansen i Stockholms läns landsting har under

WÅAB:s fortlöpande trafik- och utbudsplanering

2009 fattat beslut om riktlinjer för filialmottagningar

överväga möjligheterna till båttrafik i takt med att

för vårdcentraler. Beslutet öppnar upp nya möjlig-

bebyggelsen utvecklas och resebehov förändras,

heter för vårdgivare inom Vårdval Stockholm att

liksom att landstinget uppmuntrar initiativ från

etablera mottagningar på skärgårdsöar eller vid

kommuner och andra aktörer att utveckla trafiken

replipunkter vilket är positivt för tillgängligheten

på Stockholms inre vatten.

till vård i Stockholms skärgård.

För att främja kunskapen om skärgården och

Ett livskraftigt näringsliv är en förutsättning
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för en skärgård som är attraktiv för både boende

Landstingsfullmäktiges beslutade den 9 februari

och besökare året om. Landstinget kommer även

också

fortsättningsvis subventionera livsmedelsbutikers
varutransporter. I samverkan med näringsliv och
kommuner kommer landstinget inom exempelvis
ramen för det Regionala skärgårdsrådet, verka för
en förlängd turistsäsong och positionering av skär-

att uppdra till berörda nämnder, bolag och styrelser att ta ansvar för att programmet används och
genomförs samt redovisa hur de bidragit till
genomförandet av programmet

gården som besöksmål. Landstinget bidrar på detta

att uppdra till landstingsstyrelsen att ta ansvar

vis ytterligare till att förverkliga målsättningen i den

för den samlade uppföljningen av programmets

regionala utvecklingsplanen om Stockholmsregio-

genomförande

nen som norra Europas mest attraktiva storstadsregion.”
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Inledning

Landstinget tar fortsatt ansvar för
skärgården

Landstinget verkar tillsammans
med andra

Landstinget påtar sig genom detta skärgårdspoli-

Kommunerna och länsstyrelsen är exempel på

tiska program ett fortsatt stort ansvar för skärgår-

andra aktörer som tillsammans med landstinget är

dens utveckling. Programmet anger inriktningen för

betydelsefulla för skärgårdens utveckling. Sedan

landstingets politik och insatser i kust- och skär-

1970-talet, när skärgårdspolitiken etablerades som

gårdsområdet. Det fokuserar på landstingets man-

begrepp, har samtliga involverade aktörers enga-

dat att ansvara för kollektivtrafiken, delar av den

gemang för skärgårdens utveckling ökat markant,

offentliga servicen och att tillsammans med andra

och deras strategier har gått från punktinsatser

aktörer bidra till att värna marina och landbaserade

till sektorsövergripande ambitioner i partnerskap.

miljöer på ett sätt som ger en livskraftig skärgård för

EU-inträdet i mitten av 1990-talet har givit nya

nuvarande och kommande generationer. Program-

möjligheter till finansiering av utvecklingsprojekt i

met ligger även till grund för förverkliganden av de

samverkan mellan flera aktörer, inom EU:s struk-

planeringsmål och åtaganden som uttrycks i lands-

turfonder.

tingets långsiktiga planering i regionen. Tidsperspektivet i detta skärgårdspolitiska program är 6–10

Programmets syfte

år, för att kunna vara ett verktyg för att förverkliga

Detta program fokuserar på landstingets verksam-

den långsiktiga planeringen, och samtidigt sträcka

heter och landstingets strategier för skärgården.

sig längre än en mandatperiod.

Landstinget verkar tillsammans med andra aktörer,

Landstingets insatser är viktiga

men programmets strategier fokuserar på landstingets roll. Utgångspunkten i programmet är dock

Landstinget ansvarar för flera verksamheter i

ett helhetsperspektiv på skärgårdens utmaningar

skärgården som i hög grad påverkar dess förut-

och målsättningar. Landstinget agerar inom sina

sättningar. En god tillgänglighet är till exempel en

verksamheter för att hantera dessa utmaningar och

grundläggande förutsättning för att det ska vara

uppnå målsättningarna.

möjligt att bo, verka i och besöka skärgården. Här är

En vision för skärgården har tagits fram i detta

Waxholmsbolaget och SL viktiga aktörer. Likaså är

program och landstingets verksamheter ska bidra

skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden

till att denna vision uppnås. Visionen för skärgår-

grundläggande för dess attraktivitet och utveck-

den är en del av den övergripande vision för hela

lingsmöjligheter. Genom Skärgårdsstiftelsen bidrar

regionen ”Europas mest attraktiva storstadsre-

landstinget till att såväl utveckla som värna och

gion”, som tagits fram inom arbetet med Regional

bevara dessa värden. Landstinget ansvarar också

utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS

för en del av den offentliga servicen i skärgården;

2010. Landstingets politik för skärgården ska bidra

hälso- och sjukvård, kulturverksamheter, regional

till Stockholmsregionens attraktivitet och uppfyl-

utvecklingsplaneringen och särskilda utvecklings-

lelsen av visionen i RUFS 2010. Ett grundläggande

insatser. Goda förutsättningar för ett attraktivt

perspektiv för detta program är att skärgården är

boende i skärgården, en bärkraftig sysselsättning

en viktig del av regionen och dess förutsättningar är

och ett andrum för rekreation och friluftsliv är förut-

betydande för hela regionens attraktivitet. Skärgår-

sättningar för en livskraftig skärgård, och utifrån

dens unika och attraktiva värden ska vara tillgäng-

samtliga dessa aspekter spelar landstingets politik

liga för alla och det ska finnas goda förutsättningar

en betydelsefull roll.

för rekreation, boende och verksamhet.
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En process i dialog

möjligheter att ge uttryck för sina synpunkter på

Det skärgårdspolitiska programmet har tagits fram

inriktning och innehåll i landstingets politik för

under hösten 2008 och början av 2009 i dialog med
landstingets nämnder och bolag samt övriga aktörer
som har verksamhet i skärgården. Syftet med
dialogen har varit att få fram en bild av skärgårdens

skärgården. Efter genomförd remiss har en samrådsredogörelse sammanställts och programmet
reviderats.

utmaningar, vision, mål och strategier som delas

Landstingets politik i skärgården

av såväl interna som externa aktörer, så att samt-

Landstingets politik gäller generellt för hela länet,

liga inblandade parters verksamhet drar åt samma

men skärgårdens specifika karaktär gör att det

håll och inte motverkar varandra. Det är viktigt att

behövs särskilda strategier och ambitioner för detta

landstingets politik för skärgården drivs utifrån en

område. Det finns ingen vedertagen definition av

bild som delas av såväl interna som externa aktörer.

skärgården; den omfattar både kust - och skärgårds-

Ytterligare en utgångspunkt för programmet

området, men den geografiska avgränsningen behö-

har varit den delregionala utvecklingsplanen för

ver variera beroende på funktion och sammanhang.

Stockholms kust och skärgård som är antagen av

Tyngdpunkten på utveckling och bevarande varierar

Landstingsfullmäktige i maj 2008 efter en bred

mellan olika delar av skärgården, liksom tyngd-

förankring hos skärgårdens aktörer. Även samråds-

punkten på landstingets olika verksamhetsområ-

förslaget, Regional utvecklingsplan för Stockholms

den, strategier och insatser. Många av strategierna

län, RUFS 2010, har på ett övergripande plan givit

och ambitionerna i detta program berör det samlade

en riktning åt landstingets vision och målsättningar

kust- och skärgårdsområdet i Östersjön, exempelvis

för skärgården.

inom trafik, infrastruktur samt hälso- och sjukvård.

Utifrån dessa utgångspunkter har ett förslag till

De särskilda utvecklingsinsatser som landstinget

program utarbetats som omfattar landstingets verk-

gör i skärgården, exempelvis bidragsgivning, viss

samheter och landstingets strategier för skärgården.

kulturverksamhet och bevarande av natur- och kul-

Förslaget till program innehåller vision, mål och

turvärden riktas främst till öar med sämre tillgäng-

strategier för landstingets verksamheter. Program-

lighet. Detta definieras som öar utan reguljär trafik

mets underlag finns i en sammanställning som

eller endast reguljär trafik med båt eller privat färja.

innehåller beskrivningar av landstingets och andra

Mälarens skärgård omfattas av fraktstöd samt stöd

aktörers verksamhet och ambitioner i skärgården

till viss båttrafik.

samt en statistisk beskrivning av skärgården.

I övrigt riktas inte några specifika åtgärder till detta

En remissomgång har genomförts under perioden 1 april till 15 juni 2009 som gett berörda aktörer

område.
En utgångspunkt för detta program är den statis-
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tik som redovisar utvecklingen i skärgården. Denna

berör skärgården. Nämnder och bolag inom lands-

statistik omfattar öarna i de sju skärgårdskom-

tinget ansvarar för att programmet används och

munerna (Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö,

genomförs. Särskilda genomförandeprogram kan

Haninge, Nynäshamn och Södertälje) som har trafik

initieras och genomföras. Strategier och insatser

med statlig eller privat färja, reguljär båttrafik samt

riktar sig till både boende, verksamheter och besö-

öar som saknar fast landförbindelse. Dessutom in-

kare i skärgården, såväl idag som för kommande

går vissa öar som har bro eller tunnel (Singö, Fogdö,

generationer. Genomförandet av strategierna ska

Väddö, Björkö, Vätö, Muskö, Himmelsö, Herrö,

vara igångsatt under den kommande femårsperio-

Yxlö, Torö, Svärdsö, Oxnö, Djurö och Vindö). I viss

den. Implementeringen av programmet ska följas

befolkningsstatistik redovisas även ”angränsande

upp efter tre år. Landstingets nämnder och bolag

skärgårdskommuner” som är Lidingö, Nacka och

har också ett ansvar för att redovisa hur de bidragit

Tyresö.

till genomförandet av programmet. Det samlande
ansvaret för uppföljning bör åligga Landstings-

I programmet används följande benämningar för att

styrelsen.

beteckna olika delar i skärgården:
Skärgården eller skärgården som helhet är öar med
och utan fast landförbindelse samt ovan angivna
öar som har bro eller tunnel.
Öar med fast landförbindelse är öar med bro, tunnel eller statlig färja.
Öar utan fast landförbindelse är öar som inte har

Utvecklade ambitioner för landstinget
Genom detta program har landstinget utvecklat
ambitionerna i följande avseenden:
Genom Skärgårdsstiftelsen har landstinget
tillgång till ett stort kunnande i skärgården som bör
tillvaratas. En ytterligare insats som landstinget

bro, tunnel eller statlig färja.

önskar som huvudfinansiär av Skärgårdsstiftelsen

I denna kategori ingår också öar som har privat

är att:

färjetrafik.

stiftelsen bör samverka med andra aktörer när det

Genomförande och uppföljning av
programmet
Landstingets skärgårdspolitiska program riktar sig
till landstingets nämnder och bolag. Det ska vara ett
paraply som tjänar som övergripande vägledning
för landstingets olika verksamheter i det arbete som

gäller exempelvis utveckling av besöksmål, samt
bidra med rådgivning och dela med sig av sin
kunskap om underhåll av natur- och kulturvärden.
stiftelsen bör verka för att ytterligare öka tillgängligheten för att attrahera fler besökare.
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När det gäller trafiken är det en ambition att:

För att säkra att de mest prioriterade behoven av

trafiken ska utvecklas. Men i vilken utsträckning

investeringar i infrastruktur i skärgården tillgodo-

och takt resurserna ska ökas samt vilka priorite-

ses krävs att:

ringar som ska göras behöver ytterligare över-

trafikplanering för skärgården hanteras samlat

vägas. Det gäller exempelvis utökning av den

utifrån ett helhetsperspektiv på skärgården,

nord-sydliga trafiken, vintertrafiken till Storhol-

inklusive sociala och miljömässiga aspekter.

men och Tranholmen samt annan trafik på inre

I det samarbete för trafikplanering som finns i

vatten i takt med att bebyggelsen utvecklas.

länet mellan aktörer, som består av Stockholms

Waxholmsbolaget och SL bör delta som aktiva par-

stad, Länsstyrelsen, Trafikverket, Regionplane-

ter för att utveckla skärgården som besöks- och

kontoret, SL och KSL, bör det även ske en be-

turistområde.

redning som säkrar att planering och prioriteringar görs för skärgårdens investeringar.

Det krävs även att:

Dialog kring investeringar vid replipunkter och

den kollektiva trafiken ges företräde till bryggor

vägar till och inom skärgården samt bidrag

för att säkra ett pålitligt trafikutbud, vilket krä-

till bryggor och enskilda vägar ska hänföras

ver insatser i form av överenskommelser med

till detta samarbete för ett samlat perspektiv.

bryggägare.

Waxholmsbolaget ska ingå i denna planering av
skärgårdens infrastrukturfrågor. Även berörda

Mot bakgrund av SL:s betydelse för skärgårdens

kommuner ska ges en roll i planeringen så att

tillgänglighet krävs att:

deras lokalkännedom kan tillvaratas.

samordningen mellan Waxholmsbolagets och SL:s
trafik ökar genom samverkan på strategisk

Skärgården har särskilda förutsättningar som behö-

nivå.

ver beaktas. En uppgift för landstinget är därför att:

det finns en gemensam viljeinriktning hos Wax-

tillsammans med andra offentliga aktörer tydlig-

holmsbolaget och SL med ambitioner och

göra skärgårdens behov av att ses som ett

insatser för kollektivtrafiken som understödjer

glesbygdsområde och vad detta innebär när det

skärgårdens utveckling.

gäller exempelvis regelförändringar och andra
förändringar som påverkar förhållandena för
boende eller verksamma i skärgården.
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B

Ö-kategorier, replipunkter, kärnöar

B
B

B

B

F

F

F

F

F

B

F
B

T

B
F

Bro

T

Tunnel

B

Statlig färja
Replipunkt
Kärnöar
Öar med fastlandsförbindelse
Öar utan bro, tunnel eller statlig färja
Kommungräns

Källa: Regionplanekontoret, kärnor och replipunkter återges i enlighet med Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010 och Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård (2008).
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Vision och mål

Visionen för Stockholms skärgård ska vägleda
landstingets arbete för skärgården, men den bör
också vara förankrad hos övriga aktörer, för att
samtliga aktörer med verksamhet i skärgården ska
arbeta åt samma håll. Den övergripande visionen
för regionen i RUFS 2010 är att Stockholmsregionen
ska bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”.

Vision
En skärgård som genom sina unika värden
är attraktiv för boende, verksamheter och
besökare.

Visionen för skärgården ska bidra till visionen för
hela regionen. De strategier och insatser som görs i
skärgården ska bidra till regionens attraktivitet och
till att regionen kan nå visionen i RUFS 2010. Det
innebär att skärgården ska bidra till att göra Stockholm till ”Europas mest attraktiva storstadsregion”.
Skärgårdens unika och attraktiva värden ska vara
tillgängliga för alla och det ska finnas goda förutsättningar för rekreation, boende och verksamhet.

Mål
Mål för att uppnå visionen för skärgården är:
– En långsiktigt väl förvaltad skärgård med natur-,
kultur- och rekreationsvärden som bevaras och
utvecklas.
– En för alla öppen och tillgänglig skärgård med
effektiva miljövänliga, kollektiva transporter
och ändamålsenlig infrastruktur.
– En livskraftig skärgård med goda förutsättningar för verksamheter och kommersiell service
som är anpassade till skärgårdens förhållanden
året om.
– En skärgård med behovsanpassad, tillgänglig
och resurseffektiv offentlig service av god kvalitet.
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Utmaningar för skärgården

Att närma sig mål och vision är ingen enkel uppgift.
När utvecklingstrender, tillgängliga resurser och
formella förutsättningar analyseras framträder ett
antal utmaningar som kräver strategier för att hanteras. Dessa utmaningar är:

Utmaning 1: Natur-, kultur- och
rekreationsvärden
Att möjliggöra utveckling och samtidigt bevara
skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden.

– Att möjliggöra utveckling och samtidigt bevara
skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Skärgårdens unika natur-, kultur- och rekreations-

– Att vidareutveckla kommunikationerna till och
inom skärgården, genom ändamålsenlig infrastruktur och ett effektivt och hållbart transportsystem.

värden måste bevaras och utvecklas så att de är väl-

– Att utveckla förutsättningar för näringsliv och
kommersiell service som är baserade på skärgårdens värden, förutsättningar och behov.
– Att erbjuda offentlig service av god kvalitet och
tillgänglighet i skärgården.

värden är grunden för dess attraktivitet. Dessa
hållna och tillgängliga både idag och för kommande
generationer. Närheten till en växande storstad
ger ett starkt besökstryck på skärgården och dess
upplevelser. Skärgårdens värden och attraktivitet
riskerar att förloras om de brukas utan tanke på att
de kan vara sårbara.
Det är en utmaning att säkerställa att landskapet
och skärgårdens kulturvärden sköts på ett uthål-

Nedan beskrivs respektive utmaning och i nästföl-

ligt sätt. Det finns exempelvis ett stort behov av att

jande avsnitt de strategier som behövs för att möta

restaurera och vårda kulturlandskap i inre och mel-

dem.

lanskärgården. Många ängsmarker har odlats upp
eller växt igen. Endast ett fåtal betade strandängar
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finns kvar. Möjligheterna till djurhållning av betes-

utsättningar beroende på tillgänglighet och närhet

djur spelar en betydelsefull roll för bevarandet av

till storstaden. Vissa delar av Stockholms skärgård

kulturarvet. Jordbruk med djurhållning för att hålla

är ett överhettat område där resursstarka grupper

landskapet öppet dras med lönsamhetsproblem och

har större möjligheter än andra att få del av dess

det brister i strukturer som bidrar till deras över-

värden. Andra delar har, åtminstone under lågsä-

levnad. Även andra traditionella näringar, såsom

song, karaktären av en mer traditionell glesbygd.

fiskerinäringen, har problem men kan bidra till att

I landstingets politik ingår att bemöta utmaning-

såväl bevara kulturarvet som att skapa sysselsätt-

arna i denna heterogena skärgårds olika delar och

ning och utveckling.

under dess olika säsonger; att bevara och samtidigt

Buller, erosion och nedskräpning tillhör skärgår-

utveckla, samt att bruka men även att hålla skärgår-

dens miljöproblem. För känsliga stränder riskerar

dens värden tillgängliga för alla, även kommande

erosionen att leda till att mångfalden av djur och

generationer.

växter försvinner och ersätts av mindre artrika
miljöer med sten och grus. Också miljön under
vattenytan påverkas av aktiviteten i skärgården.
Näringshalterna har minskat sedan 1970-talet, men
fortfarande är övergödningen det mest allvarliga
regionala föroreningsproblemet i skärgården. Ut-

Utmaning 2: Kommunikationer
Att vidareutveckla kommunikationerna till
och inom skärgården, genom ändamålsenlig
infrastruktur och ett effektivt och hållbart
transportsystem.

släpp och svall från färjor och båtar tillhör det som

Goda kommunikationer både till och inom skär-

i stor utsträckning belastar den marina miljön. Det

gården är en grundläggande förutsättning för dess

ökade besökstrycket och möjligheten att navigera

livskraft. Tillgängligheten krävs, samtidigt som mil-

med hjälp av GPS, ekolod och bättre sjökort innebär

jön ska värnas. Trafiken ska utvecklas i enlighet med

att fler sårbara miljöer utsätts för störningar och

Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust

utsläpp. Stockholms skärgård är unik i världen och

och skärgård. En sådan utveckling kommer att vara

ger stora möjligheter till besök, rekreation och fri-

relativt resurskrävande. Därutöver tillkommer ex-

luftsliv. De skyddande havsvikarna används ofta för

empelvis krav på miljö- och handikappanpassning,

bad- och båtliv, men denna unika miljö tillhör det

vilket tar förhållandevis lång tid att få genomslag

som är särskilt känsligt för störningar och tål därför

för i kollektivtrafiken, och innebär jämförelsevis

inte ett starkt besökstryck. Strandskyddslagen har

kostsamma investeringar.

förändrats och ger idag större utrymme för lokala

Möjligheterna för boende och besökare i skärgår-

beslut samt lättnader i regelverket i områden där

den förbättras om kollektivtrafiken är effektiv med

det finns gott om orörda stränder, och mer skärpta

smidiga byten mellan trafikslag och en mer samord-

regler i exploaterade områden.

nad taxestruktur. Belastningen på miljön minskar

De olika delarna av skärgården har skilda för-

om fler kan och vill åka kollektivt.

Tabell 1. Befolkning i skärgården och ö-kategorier, skärgårdskommunerna, Stockholms län och riket 2001
och 2008, utveckling 2001–2008 index 2001 = 100 och genomsnittlig årlig förändringstakt. Procent.
Område
Ö-kategori
2001
2006
2008
					
Skärgården

2008
(2001=100)

Årlig förändringstakt,
procent

Öar utan fast
landförbindelse

3 044

3 025

3 136

103

0,4

Öar med bro,
tunnel, statlig färja

10 850

11 185

11 137

103

0,4

Alla öar

13 894

14 210

14 273

103

0,4

Skärgårdskommuner		

303 518

318 697

327 591

108

1,6

Stockholms län		

1 838 882

1 918 104

1 981 263

108

1,1

Riket		

8 909 128

9 113 257

9 256 347

104

0,6
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Ytterligare en utmaning är att investeringar i
infrastruktur inom och till skärgården ofta är små
i ett jämförande perspektiv, men för skärgårdens
förutsättningar kan de vara avgörande. Det är en
splittrad struktur för finansieringen av exempelvis
investeringar i enskilda vägar, enskilda bryggor
och replipunkter. Ansvaret delas av Trafikverket,
landstinget och kommunerna. Det finns behov av
investeringar i kustområdet för att öka tillgängligheten till och från skärgårdsområdet, men i den
regionala trafikplaneringen riskerar de relativt små
investeringarna i och till skärgården att få en underordnad betydelse. Bristen på en samlad struktur för
skärgårdens investeringar gör att rätt prioriteringar
inte säkerställs då beslut fattas på olika håll.
Den elektroniska infrastrukturen är viktig och
behöver fungera tillfredställande för att det ska vara
möjligt att leva och verka i skärgården. Den mobila
kommunikationen har utvecklats i skärgården och
är en fråga för marknadens aktörer. Infrastruktur
för elektronisk kommunikation ägs och drivs av
kommuner samt kommunala, statliga och privata
bolag och är främst en fråga för dessa aktörer.

Utmaning 3: Näringsliv och
kommersiell service
Att utveckla förutsättningar för näringsliv och
kommersiell service som är baserade på skärgårdens värden, förutsättningar och behov.

Skärgården som helhet uppvisar mellan åren 1997
och 2008 en befolkningsökning. Detta kan ses som
en indikator på dess attraktivitet och utvecklingskraft. Det är dock viktigt att notera att på många öar
utan fast landförbindelse har folkmängden minskat
eller i stort sett varit oförändrad under perioden
2001 till 2008. En positiv utveckling i Vaxholm uppväger minskningar på öar utan fast landförbindelse i
andra kommuner, exempelvis Värmdö.
Befolkningsutvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar och alla
delar av skärgården har inte lika goda förutsättningar för ökad befolkning. Det är en utmaning att
en relativt stor andel av skärgårdens befolkning är
äldre, och att det behövs ett generationsskifte bland
skärgårdsföretagen. Nya entreprenörer behöver
ta över för att säkra en god ekonomisk utveckling
framöver. Servicen har försämrats och det måste
finnas en väl fungerande basservice, för att det ska

Fakta

Befolkningen i skärgården som helhet
har ökat med 10 procent från mitten av
1990-talet till 2008. Det är en lägre utvecklingstakt än i Stockholms län i sin helhet.
Befolkningen har ökat under hela perioden, men utvecklingstakten var lägre under
2000-talet jämfört med 1990-talet.
Även i ett längre perspektiv har befolkningen i hela skärgården ökat. Efter en
nedgång runt 1970 har folkmängden ökat
kontinuerligt. I ett nationellt perspektiv
uppvisar Stockholms skärgård den största
befolkningstillväxten av alla skärgårdsregioner under perioden 1997–2006.
På öar utan fast landförbindelse har
folkmängden minskat mellan åren 2001 och
2008 i Haninge, Värmdö och Nynäshamn.
Den har ökat något på dessa öar i Österåker
men framförallt i Vaxholm.

vara attraktivt för duktiga entreprenörer att driva
företag i skärgården.
Ytterligare en utmaning är bristen på bostäder i
rimliga prislägen. Skärgårdens bostadsmarknad är
starkt påverkad av närheten till storstaden. Det är
stor efterfrågan på fritidshus och tidigare permanenthus omvandlas till fritidshus med höga boendekostnader för dem som vill bo och leva i skärgården
som följd. I de tätortsnära delarna av skärgården
sker en parallell trend med omvandling från fritidshus till permanentboende. Detta ställer ökade krav
på vatten- och avloppsförsörjningen, och en spridd
bebyggelse kan medföra svårigheter att uppnå en
effektiv resurshushållning.
Skärgården som helhet har en hög andel låginkomsttagare jämfört med länet. Inkomsterna på
öar utan fast landförbindelse är lägre än på öar med
fasta landförbindelser.
I skärgården som helhet är också utbildningsnivån låg jämfört med länet. Det bör dock noteras att
flera av skärgårdskommunerna som helhet också
har jämförelsevis låg utbildningsnivå. Detta gäller
också för flera andra kommuner i länet. I skärgården, liksom i andra områden i länet, finns ett starkt
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samband mellan utbildningsnivå och inkomstnivå.
Många av skärgårdsföretagen brottas med en

Skärgårdsbutikerna har generellt sett en liten
marknad med låg omsättning och har genom sin

liten marknad, små volymer, långa avstånd och

litenhet många gånger ett högre prisläge än de stora

höga transportkostnader. Därtill kommer stora

butikerna på fastlandet. Till detta kommer kostna-

säsongsvariationer som ofta innebär att företagaren

den för frakten. Landstinget kan bidra till att skapa

behöver bedriva kompletterande verksamheter för

goda generella förutsättningar för kommersiell

att kunna leva på sitt företagande året runt. Detta

service, men har liksom för stöd till näringsidkare

gäller särskilt för verksamheter på öar utan fast

begränsade möjligheter att direkt bidra till den

landförbindelse. Samarbeten kan krävas för att

kommersiella servicen. Det gör skärgårdsbutikerna

stärka skärgårdens företag och ett initiativ är exem-

särskilt utsatta för konkurrensen från fastlandets

pelvis föreningen Öppen skärgård som verkar för en

butiker.

stärkt besöksnäring.
De jämförelsevis svåra förutsättningarna för
skärgårdsföretagen gör dem sårbara, exempelvis
kan kostsamma förändringar i regelverk som är

Utmaning 4: Offentlig service
Att erbjuda offentlig service av god kvalitet och
tillgänglighet i skärgården.

utformade utifrån mer storskaliga verksamheter
eller företag utan skärgårdens avståndsnackdelar,

Den demografiska utvecklingen i skärgården påver-

vara tillräckliga för att stjälpa småskaliga verksam-

kar förutsättningarna för den offentliga servicen.

heter som även behöver hantera en liten marknad

Befolkningen i skärgården som helhet är relativt

och långa avstånd. Skärgårdens villkor och förut-

gammal och blir allt äldre. Det har skett relativt

sättningar behöver vara mer kända när beslut tas

stora förskjutningar mellan de olika åldersgrup-

som påverkar dessa verksamheters förutsättningar.

perna i skärgården som helhet under det senaste

Livskraftiga verksamheter året runt är en förutsätt-

decenniet.

ning för en attraktiv levande skärgård som kan ta
emot besökare.

Fakta

I skärgården som helhet har andelen av befolkningen som är över 45 år ökat från mitten av

I Kommunallagen (1991:900) regleras bland annat vad kommuner och landsting får göra och har för
befogenheter. Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ta hand om angelägenheter av
”allmänt intresse”, vilket innebär att kommuner och landsting får göra sådant som allmänt främjar
näringslivet, men får inte ge direkta stöd till näringslivet. När det gäller bidrag till näringsliv så är
näringspolitiken en statlig angelägenhet som inte får bedrivas av vare sig en kommun eller ett landsting.
En annan begränsning är också att kommuner eller landsting inte får påverka näringslivets val av lokalisering, genom exempelvis ekonomiskt stöd till företag som lokaliserar sig på något specifikt ställe,
eftersom det påverkar konkurrensförutsättningar. Stöd till enskilda näringsidkare får bara lämnas om
det finns ”synnerliga skäl”, t.ex. vid en nedläggning av en stor och dominerande arbetsgivare på orten.
Ett undantag från landstingets och kommunernas begränsade möjligheter att stödja kommersiell
service är när det finns ”synnerliga skäl” enligt kommunallagen, vilket är när servicenivån sjunker
klart under det acceptabla för medborgarna. Då kan kommuner eller landsting ha rätt att ekonomiskt understödja enskilda näringsidkare för att garantera en viss minimistandard av kommersiell
service till hushållen. Landstinget kan således bidra till att säkerställa en minimistandard av kommersiell service utifrån ett medborgarperspektiv, men kan inte ge bidrag för att säkerställa fortlevnaden av tjänsten utifrån näringsidkarens perspektiv. Vad som är tillräcklig omfattning för att uppnå
”minimistandard” på kommersiell service finns dock inte specificerat, utan det är upp till lokala och
regionala aktörer att tolka detta begrepp utifrån rådande förutsättningar.
”Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter” är en ny lag från 2009 som innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt
kommunallagen.
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90-talet till 2008, från knappt 50 procent till drygt

Både boende och besökare i skärgårdsområdet

56 procent. Samtidigt har de yngsta åldersgrup-

behöver offentlig service med hög kvalitet och till-

perna, 0–6 och 7–12 år, minskat sedan mitten av

gänglighet. Skärgårdens attraktivitet som miljö för

90-talet, likaså de i yngre medelåldern, 25–44 år.

både boende och besök minskar om det brister i den

Åldersstrukturen påverkas av flyttmönstren. Skär-

offentliga servicen. Ungdomar i skärgården anser

gården som helhet har en kraftig nettoinflyttning av

exempelvis att de har brist på mötesplatser där de

personer i åldersgruppen 45–64 år, och en nettout-

kan träffas och kommunikationer för att ta sig till

flyttning av personer i åldrarna 7–24 år.

fastlandet.

Det minskade antalet barn i skärgården innebär

När det gäller hälso-, sjuk- och tandvård så är

sämre underlag för skolor, vilket i sin tur försvårar

det landstingets utmaning att i skärgårdsområ-

för familjer att bosätta sig där. Det ökade antalet

det erbjuda hälso- och sjukvård i enlighet med de

äldre ställer å andra sidan krav på utbudet av vård

uppställda målsättningarna. Utmaningen är att

och omsorg.

kunna erbjuda en tillgänglig vård med hög kvalitet
till en allt äldre befolkning och till en mycket större

Fakta

Medan andelen personer 45 år och äldre uppgår
till cirka 40 procent i länet och lite däröver i skärgårdskommunerna och riket så är motsvarande
andel drygt 56 procent i skärgården som helhet.
På öar utan fast landförbindelse är åldersgruppen
45–64 år något större än i skärgården som helhet
och barnen är färre.

befolkning under högsäsong. De uppställda målsättningarna för hälso- och sjukvårdens kvalitet och
tillgänglighet ska också uppnås för besökare och fritidsboende. För att nå målen krävs vårdresurser för
att hantera det utökade vårdbehovet under högsäsongen, men även väl fungerande sjuktransporter.

Tabell 2. Befolkningens fördelning på åldersgrupper i ö-kategorier, skärgården som helhet,
skärgårdskommunerna, Stockholms län och riket, 2008. Procent.
Åldersgrupp

Öar utan fast
landförbindelse

Öar med fast
landförbindelse

Skärgården
som helhet

Skärgårdskommuner

Länet

Riket

0–6 år

6,3

6,0		

6,0		

9,1

9,2

8,0

7–12 år

4,8

6,1		

5,8

7,1		

6,4

6,2

13–15 år

2,6

4,0		

3,7		

4,2		

3,6

3,8

16–19 år

5,2

6,0		

5,8

6,0		

5,1

5,6

20–24 år

4,1

3,5		

3,6		

5,7		

6,0

6,3

25–44 år

17,7

18,6

18,4

26,6

30,5

26,5

45–64 år

37,4

34,1

34,8

26,0

24,7

25,9

65 år

21,9

21,8

21,8

15,3

14,4

17,8

Summa

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Landstingets strategier och
insatser för skärgården
Landstinget och dess nämnder och bolag kan inte
inom sina verksamheter själva uppnå de mål som
finns angivna. Flera av målen kräver att aktörerna
gemensamt arbetar mot samma riktning, enskilt el-

Strategi
Utveckla och bevara skärgårdens natur-,
kultur- och rekreationsvärden.

ler i samverkan. Landstingets strategier och insatser

Att bevara och samtidigt utveckla skärgårdens

för att uppnå de angivna målen är:

natur- och kulturvärden är en förutsättning för en

– Utveckla och bevara skärgårdens natur-,
kultur- och rekreationsvärden.
– Erbjuda en bra kollektivtrafik och bidra till en
ändamålsenlig infrastruktur.
– Bidra till goda generella förutsättningar för en
livskraftig skärgård.
– Säkra tillgången till effektiv och behovsanpassad offentlig service av god kvalitet.
– Planera för en attraktiv skärgård samt attraktiva och funktionella skärgårdssamhällen.

Dessa insatser beskrivs nedan. De ska vara igång-

livskraftig skärgård. För att skärgårdens värden inte
ska gå förlorade krävs att bevarande och utveckling
kan förenas, vilket bland annat kräver resurser och
strategier för skötsel och tillsyn av såväl landbaserade som marina miljöer, samt väl genomtänkta
strategier för besöksnäringarna. Det krävs att strategier och insatser anpassas till skärgårdens olika
delar. Innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård har delvis skilda utmaningar och möjligheter,
vilket också gäller för de norra, mellersta och södra
skärgårdsdelarna.
Det är en utmaning för samtliga aktörer som är

satta under den kommande femårsperioden.

verksamma i skärgården att förvalta landskapet

Implementeringen av programmet ska följas upp

både ovan och under vattenytan. En samsyn krävs

efter tre år.

för vilka insatser och prioriteringar som bör göras,
exempelvis att hålla ängsmarker och strandängar

Skärgårdspolitiskt program 21 n

Fakta

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Skärgårdsstiftelsen är en självständig stiftelse. Stockholms läns landsting är en av de tre stiftarna och
huvudfinansiär sedan 1971. Stiftelsens verksamhet styrs av stadgar samt riktlinjer och arbetsordning
som fastställs av styrelsen. Styrelsen består av ledamöter valda av landstinget, Stockholms stad samt
skärgårdskommunerna.
Landstingets ambitioner sedan 70-talet med satsning på regional utveckling av länets glesbygdsområden och som huvudman för länets sjukvård och därmed folkhälsa stämde väl överens med stiftelsens syften att bevara skärgårdens värden, göra skärgården tillgänglig för rekreation och skapa
sysselsättning i skärgården.
Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka
för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja
utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

öppna, hålla ytterskärgården ostörd och nyttja
grunda havsvikar med försiktighet.
Balansen mellan och betydelsen av bevarande

rekreationsintressen tillgodoses.
Skärgårdsstiftelsen är en viktig aktör för att
bevara skärgårdens värden och samtidigt göra dem

och utveckling ser olika ut i dessa olika delar av

tillgängliga för besök, rekreation och friluftsliv.

skärgården, och det krävs således olika strategier

Skärgårdsstiftelsen ansvarar för att sköta och vårda

och insatser för skärgårdens skilda delar. Turism

de marker och byggnader som stiftelsen äger så att

och besöksnäring bör riktas till utvalda områden

de är attraktiva för besökare. Stiftelsens byggnader

i skärgården för att minska belastningen på dess

är av kulturhistoriskt värde och stiftelsen har ett

mest sårbara delar. I den regionala utvecklingspla-

ansvar att bevara dem och hålla dem tillgängliga för

neringen hanteras sådana avvägningar och inten-

allmänheten. Skärgårdsstiftelsen ska i sin verksam-

tionerna i den delregionala utvecklingsplanen för

het sträva efter att nå nya grupper av besökare samt

Stockholms kust och skärgård är bl.a. att bebyggelse-

bör verka för att ytterligare öka tillgängligheten

utvecklingen bör anpassas så att natur-, kultur- och

för att attrahera fler besökare. För att nå dessa mål
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bedriver Skärgårdsstiftelsen mångfaldsprojekt samt
tillgänglighetsprojekt för funktionshindrade.
Skärgårdsstiftelsens verksamhet har en ideell
och en kommersiell del. Den ideella delen består av
att sköta och vårda stiftelsens marker och den kommersiella av att arrendera och hyra ut de byggnader
stiftelsen äger. Den kommersiella verksamheten ska
bedrivas marknadsmässigt för att undvika snedvridning av konkurrensen gentemot övrig besöksnäring i skärgården.
Skärgårdsstiftelsen har en betydande förankring i skärgården och ett stort kunnande som bör
tillvaratas. Skärgårdsstiftelsen bör samverka med
andra aktörer när det gäller exempelvis utveckling
av besöksmål, samt bidra med rådgivning och dela
med sig av sin kunskap om förvaltning av natur- och
kulturvärden.
Landstingets miljöpolicy är ytterligare ett redskap för att minska påverkan på skärgårdens miljö.
Miljöpolicyn innebär ett kontinuerligt arbete för
samtliga av landstingets verksamheter. I policyn
anges tidsatta mål och exempel på konkreta insatser
för respektive förvaltning och bolag. Waxholmsbolaget och SL arbetar för att miljöanpassa den egna

trafiken ska ha hög tillgänglighet för boende och

trafiken genom exempelvis användning av nya

besökare, god kvalitet och hög miljöanpassning. Det

drivmedel, och ställer miljökrav vid upphandling av

ska vara enkelt att resa och skilda behov ska beaktas

externa utförare av trafiken.

så långt det är möjligt. Besökare, fritidsboende och

Landstinget samverkar även med andra aktörer
för att bevara och utveckla skärgårdens natur- och

fastboende har olika behov och detta ska avspeglas i
trafikutbudet.

kulturvärden på land och i vatten. Landstinget ska

Waxholmsbolaget är landstingets främsta

även fortsättningsvis samarbeta med andra organi-

redskap för att skapa tillgänglighet i skärgården.

sationer inom detta område, genom att ge eko-

Dagens standard på Waxholmsbolagets trafik ska

nomiskt stöd till organisationer och projekt inom

utvecklas, och på sikt ska ambitionerna i den delre-

miljöanslaget enligt nuvarande inriktning. Lands-

gionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och

tinget främjar även skärgårdens natur-, kultur- och

skärgård genomföras fullt ut. Minimistandarden för

rekreationsvärden genom medfinansiering ur

turutbudet till replipunkter och kärnöar (se karta på

skärgårdsanslaget till projekt inom Landsbygdspro-

sid 13) ska vara två turer på morgon/förmiddag och

gram för Sverige 2007-2013 samt EU programmet

två turer på eftermiddag/kväll. Bastrafiken under

Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013,

veckoslut och helger ska även vara inriktad på fri-

Archipelago and Islands.

tidsboende och utflyktsresenärer.
Ambitionen är att trafiken ska utvecklas, men
i vilken utsträckning och takt resurserna ska ökas

Strategi
Erbjuda en bra kollektivtrafik och bidra till
en ändamålsenlig infrastruktur.

Landstinget tillhandahåller kollektiva transporter
på land och till sjöss. Landstinget bidrar till investeringar i infrastrukturen i skärgården. Kollektiv-

samt vilka prioriteringar som ska göras behöver
ytterligare övervägas. Detta gäller exempelvis utökning av den nord-sydliga trafiken, vintertrafiken till
Storholmen och Tranholmen samt annan trafik på
inre vatten i takt med att bebyggelsen utvecklas.
Waxholmsbolaget och SL bör delta som aktiva
parter för att utveckla skärgården som besöks-

Skärgårdspolitiskt program 23 n

För att säkra att de mest prioriterade behoven av
infrastrukturinvesteringar i skärgårdens tillgodoses
behövs en mer samlad struktur, där samordning
sker mellan de ingående aktörerna. Trafikplanering
för skärgården ska hanteras samlat och utifrån ett
helhetsperspektiv på skärgården, inklusive sociala
och miljömässiga aspekter. I det samarbete för
trafikplanering som finns i länet mellan aktörer som
består av Stockholms stad, Länsstyrelsen, Trafikverket, Regionplanekontoret, SL samt KSL, bör det
även ske en beredning som säkrar att planering och
prioriteringar görs för skärgårdens investeringar.
Dialog kring investeringar vid replipunkter och vägar till och inom skärgården samt bidrag till bryggor
och enskilda vägar ska hänföras till detta samarbete
för ett samlat perspektiv. Waxholmsbolaget ska ingå
i denna planering av skärgårdens infrastrukturfrågor. Även berörda kommuner ska ges en roll i planeringen så att deras lokalkännedom kan tillvaratas.
När det gäller kriterierna för kärnöar ska hänsyn
tas till de olika förutsättningar som råder i skärgården. En medvetenhet om skärgårdens villkor i
dess olika delar ska finnas på regional nivå. Större
och turistområde. Både för utflyktsresenärer och

översyner av bastrafik och kriterier kan göras som

boende på öarna skulle skärgårdens tillgänglighet

en del av RUFS-processen.

öka om det fanns större möjligheter att resa kollektivt inom skärgården, utan att passera fastlandet.

Stödgivning till övrig trafik, såsom ångbåtar, ska
fortgå som tidigare.

Pålitligheten i trafiken skulle också öka om Waxholmsbolaget kunde få företräde vid bryggor och
kajer och inte behöver vänta på en ledig plats. Det
krävs därför att den kollektiva trafiken ges företräde

Strategi
Bidra till goda generella förutsättningar för
en livskraftig skärgård.

till bryggor, vilket kräver insatser i form av överenskommelser med bryggägare.
SL och Färdtjänsten är också viktiga aktörer

Landstingets skärgårdspolitik syftar till att skapa
goda generella förutsättningar för utveckling och

för tillgängligheten till skärgården. Såväl SL som

tillväxt, genom att skapa tillgänglighet, främja

Waxholmsbolaget har målsättningar och strategier

infrastruktur, erbjuda offentlig service och bidra

för handikappanpassning, och ska vara det första

till att skapa attraktiva miljöer med unika värden.

alternativet för resande till och i skärgården även

Bra kommunikationer och offentlig service samt

för funktionshindrade.

välbevarade och attraktiva miljöer är faktorer som

Samordningen mellan främst Waxholmsbolaget

generellt bidrar till goda förutsättningar för verk-

och SL bör förbättras med en högre grad av samver-

samheter, besökare och boende. Det ger förutsätt-

kan. Mot bakgrund av SL:s betydelse för skärgår-

ningar för människor att bosätta sig i skärgården,

dens tillgänglighet krävs därför att samordningen

för besökare att finna skärgården attraktiv och för

mellan Waxholmsbolagets och SL:s trafik ska öka

verksamheter att verka och växa året runt, utifrån

genom samverkan på strategisk nivå. Det ska finnas

de möjligheter och villkor som skärgården ger.

en gemensam viljeinriktning hos Waxholmsbolaget

Landstinget är dock endast i begränsad om-

och SL med ambitioner och insatser beträffande

fattning delaktigt i direkta ekonomiska bidrag till

kollektivtrafiken som understödjer skärgårdens

skärgårdens verksamheter, och då enbart när det

utveckling.

gäller verksamheter av allmänt intresse. Region-
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planenämnden lämnar bidrag ur skärgårdsanslaget

bättre vård med hög kvalitet. Landstinget har även

till investeringar i infrastruktur t.ex. bryggor och re-

beslutat om en skärpt vårdgaranti.

plipunkter samt andra utvecklingsprojekt som är av

I de delar av skärgården som saknar fast land-

allmänt intresse. Investeringar i skärgårdens infra-

förbindelse krävs särskilda insatser för att uppnå

struktur ska planeras inom ramen för det samarbete

ändamålsenliga sjuktransporter som ger god

som föreslås och beskrivs under strategin ”Erbjuda

tillgänglighet till vård. Patienter i dessa delar av

en bra kollektivtrafik och bidra till en ändamålsenlig

skärgården transporteras i ambulanssjukvården via

infrastruktur”.

ambulanshelikopter eller via båt för anslutning till

Regionplanenämndens medfinansiering av investeringar i drivmedelsanläggningar fortgår enligt
gällande avtal för att upprätthålla en struktur för
försörjning med drivmedel.
Landstinget kan bidra till goda generella för-

ambulans på fastlandet. För att täcka behoven finns
läkarbåtar på vissa håll i skärgården.
För att säkra vårdutbudet under högsäsong bör
även fortsättningsvis delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter få riktade ersättningar för att

utsättningar för kommersiell service och andra

klara behoven under denna period. Beredskap krävs

verksamheter året runt, genom en god tillgänglig-

även för att tillgodose behoven av offentlig service

het, offentlig service och insatser för att skapa en

hos den allt äldre befolkningen i skärgården.

skärgård som upplevs attraktiv för verksamheter,
boende och besökare.
Den kommersiella servicen har landstinget
begränsade möjligheter att stödja direkt. Det finns
dock möjlighet för landstinget att bidra till att säkra

För tandvården är målet en god tandhälsa och en
tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Inom
tandvården finns ett områdesansvar för att säkerställa tillgängligheten i glesbefolkade områden.
Landstinget stödjer, stimulerar och skapar

ett tillräckligt utbud av livsmedel. Regionplane-

förutsättningar för ett rikt och mångsidigt kulturut-

nämnden bör därför även fortsättningsvis sub-

bud i skärgården. Inom Kulturnämnden finns stöd

ventionera livsmedelsbutikernas varutransporter.

som direkt vänder sig till skärgården. Dessa stöd

Livsmedelsbutiker i en glesbygd som skärgården

riktas i stor utsträckning till barns och ungdomars

har svårt att på egen hand driva en ekonomiskt bär-

behov. I bidragsgivningen tas särskild hänsyn till

kraftig verksamhet och deras överlevnad krävs för

arrangemang under lågsäsong och samverkan med

att säkerställa en miniminivå av kommersiell ser-

kommuner och folkrörelse för att utnyttja resur-

vice till medborgarna. Företag kan tillsvidare få stöd

serna effektivt. Utöver bidragsgivning finns inom

till tunga och skrymmande transporter i enlighet

Kulturnämndens verksamhet länshemslöjdskonsu-

med regelverket för fraktstöd från år 2008. Detta

lenterna, Länsmuseet och Regionbiblioteket. Dessa

innebär att såväl livsmedelsbutiker som övriga före-

är betydelsefulla för tillgången till ett kulturutbud,

tag kan få fraktstöd, med undantag för transporter

bevarande och utveckling av kulturmiljöer, och

av byggmaterial, avverkad skog, oljeprodukter, grus

samtidigt ge förutsättningar för näringsverksamhet

och massor. Detta innebär även att företag med

i skärgården. Att utveckla och skapa möjligheter

djurhållning kan få fraktbidrag för att transportera

för kulturmöten och ökat samarbete mellan aktörer

sina djur på inhyrd färja.

inom kulturområdet är en annan viktig faktor.

Strategi

Strategi

Säkra tillgången till effektiv och behovsanpassad offentlig service av god kvalitet.

Planera för en attraktiv skärgård samt attraktiva
och funktionella skärgårdssamhällen.

Landstinget kan inom sina kärnverksamheter i

Planering för skärgårdens utveckling kräver ett hel-

hög grad påverka de generella förutsättningarna

hetsperspektiv och det är en mängd aktörer inblan-

för boende, verksamheter och besökare i skärgår-

dade som alla värnar om sina intressen. Det krävs en

den. En tillgänglig och bra offentlig service är en

samlande part och en arena för att uppnå en samsyn

grundläggande förutsättning för en god livsmiljö.

kring och samverkan för skärgårdens utmaningar,

Ambitionen för hela länet är att öka tillgängligheten,

utifrån det helhetsperspektiv som krävs. Denna

stärka patientens inflytande över vården och ge en

samverkan bör involvera ett stort antal aktörer,
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representanter för olika skärgårdsintressen, lokala,

Landstinget, tillsammans med övriga offent-

regionala och nationella aktörer samt aktörer som

liga aktörer som är verksamma i skärgården, ska

representerar olika samhällssektorer.

tydliggöra skärgårdens särskilda förutsättningar,

Det kan konstateras att både landstinget och

och vad dessa innebär när det gäller exempelvis

länsstyrelsen är viktiga aktörer som har komplet-

regelförändringar och andra förändringar som

terande roller i skärgårdsområdet. Landstinget

påverkar förhållandena för boende eller verksamma

är inom den regionala utvecklingsplaneringen en

i skärgården. Det ska finnas en hög medvetenhet om

samlande part. Den regionala utvecklingsplanen ska

skärgårdens småskaliga strukturer i det regionala

anvisa ett strategiskt, övergripande och långsiktigt

samarbetet.

förhållningssätt till viktiga frågor. Utöver denna

En arena för samverkan kring skärgårdsfrågor

planering anger den delregionala utvecklingspla-

är det nyligen bildade Regionala skärgårdsrådet.

nen för kust och skärgård en översiktlig inriktning

Detta råd har en viktig samordningsfunktion för att

för frågor av betydelse för skärgårdens långsiktiga

etablera samsyn kring angelägna planerings- och

utveckling. För landstingets del konkretiseras den

utvecklingsfrågor i skärgården. Här kan en gemen-

översiktliga inriktningen i det skärgårdspolitiska

sam målbild och en gemensam syn på skärgårdens

programmet, medan kommuner och huvudmän för

utmaningar, möjligheter och insatsbehov tas

olika verksamheter konkretiserar sina ambitioner

fram. Beslut och insatser kan göras utifrån denna

och strategier inom sina respektive områden.

gemensamma syn inom respektive verksamhet. Den

Skärgårdsföretag har både gles- och avstånds-

marina miljön, bebyggelsens utveckling, upprätt-

nackdelar. Skärgårdens förutsättningar och villkor

hållande av offentlig och kommersiell service är

kan behöva göras kända för olika aktörer som han-

några exempel på frågor som lämpligen hanteras

terar frågor av vikt för skärgårdens förutsättningar.

utifrån ett helhetsperspektiv.

Detta kräver en samsyn på skärgårdens villkor och
förutsättningar hos de berörda aktörerna i regionen.

Skärgårdspolitiskt program
för Stockholms läns landsting
Antagen av landstingsfullmäktige 2010

RAPPORT 4:2010
Skärgårdspolitiska programmet anger inriktningen för landstingets politik och insatser
i kust- och skärgårdsområdet. Det fokuserar på utmaningar för skärgårdens utveckling
och landstingets mandat att ansvara för kollektivtrafiken, delar av den offentliga servicen och att tillsammans med andra aktörer bidra till att värna marina och landbaserade
miljöer. Visionen är en skärgård som genom sina unika värden är attraktiv för boende,
verksamheter och besökare. Programmet godkändes i Landstingsfullmäktige i februari
2010 och har ett tidsperspektiv på 6–10 år.
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