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Regionplane- och trafiknämnden

En kraftsamling för skärgården - ny organisation för
skärgårdssamarbetet
Förslag till beslut
Kontoret föreslår att Regionplane- och trafiknämnden beslutar
att utse en representant samt en ersättare till möte den 16 januari 2009 om
förslag till ny organisation för skärgårdssamarbete

Ärendet
Skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson, Stockholms läns landsting och
landshövding Per Unckel, Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder Regionplane- och trafiknämnden till diskussion om ett förslag om hur ett effektivare regionalt skärgårdsråd skulle kunna organiseras. Regionplane- och trafiknämnden erbjuds att lämna synpunkter på förslaget samt utse en representant och en ersättare till ett möte den 16 januari 2009.
Kontoret anser att det är angeläget att hitta former för arbetet med att etablera samsyn i regionen kring de regionala planerings- och utvecklingsfrågorna i skärgårdsområdet. Det föreslagna nya skärgårdsrådet kan vara en
arena för detta arbete.
Kontoret är positivt till att bistå med administrativt stöd till det föreslagna
Rådet.

Kontorets kommentar
Enligt förslag till ny regional utvecklingsplan RUFS 2010 är målet att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Kust- och
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skärgårdsområdet är en viktig del i regionens attraktivitet med sina höga
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Det finns dock ett påtagligt förändringstryck i stora delar av skärgårdsområdet. Att värna skärgårdens höga
värden och samtidigt skapa förutsättningar för att leva, bo och verka i skärgården är en komplex uppgift. I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001
betonades särskilt att regional planering borde utvecklas för skärgården. En
Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård har därefter
utarbetats tillsammans med berörda kommuner m.fl. för att etablera samsyn och en gemensam plattform i regionen kring regionala planerings- och
utvecklingsfrågor i skärgårdsområdet. Den delregionala utvecklingsplanen
antogs av landstingsfullmäktige i maj 2008.
I det pågående arbetet med ett nytt skärgårdspolitiskt program för landstinget är den delregionala utvecklingsplanen en viktig utgångspunkt främst
för att definiera de viktigaste samverkansfrågorna och diskutera avgränsning och ansvar mellan berörda aktörer i skärgårdsområdet. Det politiska
programmet ska vara landstingets interna styrdokument för den egna politiken/insatserna i skärgården. Programmet ska inte omfatta andra aktörers
åtaganden i skärgårdsområdet, men det är angeläget att klargöra avgränsningar mellan landstingets och övriga aktörers insatser. Det är i detta sammanhang viktigt att definiera frågor som kräver samverkan och diskutera
hur detta kan ske.
Kontoret anser att det är angeläget att hitta former för arbetet med att etablera samsyn i regionen kring de regionala planerings- och utvecklingsfrågorna i skärgårdsområdet. Det föreslagna nya skärgårdsrådet kan vara en
arena för detta arbete.
Landstinget ska administrera Rådets verksamhet. Kontoret är positivt till att
ta på sig den uppgiften.

Sven-Inge Nylund

Gunilla Nyberg

Bilaga
Skrivelse: En kraftsamling för skärgården samt en ny organisation för skärgårdssamarbetet.

