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Regionplanenämnden

Skärgårdspolitiskt program – samrådsredogörelse och
förslag till program
Förslag till beslut
Kontoret föreslår att Regionplanenämnden beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen i enlighet med bilaga 1
att föreslå landstingsfullmäktige att anta skärgårdspolitiskt program för
Stockholms läns landsting i enlighet med bilaga 2
att föreslå landstingsfullmäktige att uppdra till berörda nämnder och styrelser att ta ansvar för att programmet används och genomförs samt redovisa hur de bidragit till genomförandet av programmet
att föreslå landstingsfullmäktige att uppdra till landstingsstyrelsen att ta
ansvar för den samlade uppföljningen av programmets genomförande

Ärendet
Sedan hösten 2008 pågår arbetet med ett nytt skärgårdspolitiskt program
för Stockholms läns landsting. Vid sitt sammanträde den 25 mars 2009 beslöt Regionplane- och trafiknämnden att utan eget ställningstagande skicka
ut förslag till skärgårdspolitiskt program på remiss under perioden 1 april
till 15 juni 2009.
Under remissperioden genomfördes en remissdialog, till vilken remissinstanserna inbjöds för ytterligare information kring programmet inför deras
remissarbete. Dessutom genomfördes en intervjustudie med högstadieungdomar som är bosatta i skärgården om hur de ser på sin vardag och framtiden. Studien presenteras i en rapport hösten 2009 med titel ”Unga röster i
skärgården”.
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Samrådet har genomförts och sammanfattas i en samrådsredogörelse. I
samrådsredogörelsen redovisas de remissynpunkter som inkommit. I den
första delen av samrådsredogörelsen sammanfattas och kommenteras remissvaren utifrån programmets olika delar; vision, mål, utmaningar och
strategier. I kommentarerna anges hur kontoret har hanterat synpunkterna i
förslaget till program. I den andra delen av samrådsredogörelsen redovisas
remissinstansernas svar kortfattat.
I underlaget till programmet har kontoret justerat vissa fakta efter inkomna
synpunkter från remissinstanserna. Befolkningsstatistiken har uppdaterats
till 2008 års uppgifter.
Kontoret har tagit hänsyn till remissinstansernas synpunkter genom förtydliganden och tillägg i programförslaget.
Exempel på ändringar som gjorts i programmet efter samrådet:
Flera instanser har uppfattat att det görs en prioritering av grupperna
– boende, besökare, verksamheter – beroende på i vilken ordning de
anges i programmet. Ambitionen är inte att prioritera mellan grupperna i programmet, utan det ska vara en balans mellan olika grupper
och att det ömsesidiga beroendet ska vara en utgångspunkt.
För att ändå tillmötesgå önskemål om att tydligare lyfta de boende har
en ändring gjorts i visionen genom att byta plats mellan ”verksamhet”
och ”besökare”. I strategin om planering har grupperna tagits bort så
att den liksom övriga strategier gäller generellt.
Det har framkommit synpunkter på att Mälarens skärgård också borde
omfattas av programmet. Programmets geografiska målområde har
tydliggjorts genom att det anges att det främst är skärgården i Östersjön som avses. Mälarens skärgård får dock också del av fraktstöd
samt ett mindre stöd till viss båttrafik, men i övrigt riktas inte några
särskilda insatser till detta område.
Det har framförts behov av en part i länet som har samordningsansvar
för skärgårdsfrågorna och både Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län pekas ut som lämplig aktör. I programmet
har tillägg gjorts att både landstinget och länsstyrelsen är viktiga aktörer som har kompletterande roller i skärgårdsområdet. Dessutom anges vidare att det regionala skärgårdsrådet har en viktig samordningsfunktion för att etablera samsyn kring angelägna planerings- och utvecklingsfrågor i skärgården.
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Kontorets kommentar
Inkomna synpunkter på förslag till skärgårdspolitiskt program har bearbetats under perioden augusti-september. Synpunkterna är av den karaktären
att de har varit möjliga att hantera utan att det föranlett större omarbetningar av programmet. Av den anledningen har det varit möjligt att hålla
den tidplan som tidigare presenterats för nämnden.

Sven-Inge Nylund

Gunilla Nyberg

Bilagor
1. Samrådsredogörelse
2. Förslag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting
3. Underlag till skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting

