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Yttrande över remiss från Skärgårdsstiftelsen om
”Vision 2020- Framtidsstrategi för
Skärgårdsstiftelsen”
Ärendet
Skärgårdsstiftelsen styrelse har beslutat att ta fram en framtidsstrategi för
stiftelsen. ”Vision 2020”. Initiativet grundar sig på att Skärgårdsstiftelsen
firar 50-årsjubileum år 2009. Vision 2020 beskriver tänkbara
framtidsscenarier för att fullfölja stiftelsen uppdrag utifrån dess stadgar.
”Vision 2020 – framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen” har sänts på remiss
till berörda myndigheter, intresseorganisationer och andra
samarbetspartners.

Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar

att

överlämna förvaltningens yttrande på remissen till
Skärgårdsstiftelsen

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens synpunkter
Skärgårdsstiftelsens dokument ”Vision 2020 – Framtidsstrategi för
Skärgårdsstiftelsen” ger ett historiskt perspektiv på stiftelsens arbete, en
beskrivning av hur visionsarbetet bedrivits samt hur stiftelsen framöver ska
arbeta för att uppnå visionen. Det är positivt att stiftelsen bedriver ett
visionsarbete och att det sker i nära dialog med samarbetspartners och
målgrupper för visionen.
Skärgårdsstiftelsens ändamål är enligt stadgarna att bevara Stockholms
skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild att främja utvecklingen
av friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Stiftelsen ska också beakta den
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bofasta befolkningens intressen. Detta är också utgångspunkten för
Stiftelsens omfattande samråd som legat till grund för visionen. ”Vision
2020” handlar om att utifrån ett omfattande förarbete analysera möjliga
framtidsscenarier för att fullfölja stiftelsens uppdrag utifrån dess stadgar.
Den föreslagna visionen lyder ”Förut: Skärgården” med underrubrik
”Skärgårdsmiljöer för allas naturliga glädje”. Fyra prioriterade områden
beskrivs; bredda skärgården som besöksmål, fördjupa kunskaperna om
skärgården, utveckla besöksmålen samt bevara skärgårdens landskap och
miljö.
Det vore önskvärt att stiftelsen i visionen för de prioriterade områdena även
beskriver dess konsekvenser för de bofastas och besökandes behov av
samhällsservice.
Påpekas bör att parallellt med Skärgårdsstiftelsens visionsarbete, har
Landstingsfullmäktige givit Regionplane- och trafiknämnden i uppdrag att
ta fram ett nytt skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting.
Det skärgårdspolitiska programmet anger inriktningen för landstingets
politik och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Programmet tar upp
landstingets ansvar för kollektivtrafiken, delar av den offentliga servicen
och att värna marina och landbaserade miljöer på ett sätt som ger en
livskraftig skärgård för nuvarande och kommande generationer.
Båda Landstingets Skärgårdspolitiska programmet och Skärgårdsstiftelsens
Vision 2020 är av betydelse för utvecklingen av kust- och skärgårdområdet.
Det är angeläget att arbetena följs åt och tas fram i nära dialog.
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