
Skärgårdsrådet 5 dec 2019
Återrapportering från regionala skärgårdsrådet 21 nov 2019

A-C Rudström



Återrapportering från regionala skärgårdsrådet 
21 nov 2019

• Rapport: Utmaningar och möjligheter för små och 
medelstora företag i Stockholms skärgård, Södertörns högskola

• Översyn strandskydd

• Handlingsprogram landsbygds- och skärgårdsstrategin

• Bredband

• Sjötrafikutredning
2019-12-13 2



Rapport; utmaningar och möjligheter för små och medelstora 
företag i skärgården, Södertörns högskola

• Kort summering:
Myndigheter och regler, turism och kompetensförsörjning

• Södertörns högskola för gärna vidare diskussioner i frågan om intresse finns: 
Pauling.rytkonen@sh.se (lektor och docent Södertörns högskola)

• Rapport finns på: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317060/FULLTEXT02.pdf
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Översyn strandskydd- kommittédirektiv till 
miljödepartementet

• En särskild utredare ska föreslå åtgärder som medför att strandskyddet 
görs om i grunden.

• Redovisas senast nov 2020.

• Syftet är att det ska bli enklare att bygga strandnära i LIS-områden.

• Det ska skapa bättre förutsättningar för bostäder, näringsliv, 
besöksnäring och gröna näringar 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Lågt exploateringstryck???LIS



Utredaren ska:
• Identifiera förhållanden tex exploateringstryck och befolkningstäthet

• Föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande

• Föreslå författningsändringar

• Vid behov ge förslag som stärker strandskyddet

• Analysera behovet av kunskapsunderlag om lokala förhållanden

• Beakta möjligheter till regelförändringar
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Presentatör
Presentationsanteckningar
,  landsbygden- kärnöar regionen ska lyfta fram: regionala bebyggelselägen i nlandsbygd motsvarande våra kärnöar!!Gustav regionen; bättre differensiering av strandskyddet än idag; Lyfta fram kärnöar (sämre strandskydd så att säga) men svårare på ej exploaterade områden. Ex en bostads strandnära kanske ökar tillgänglighet, hamn som är centralpunkten inte uppe på kullen osv. Slutsats: regionen o kommunerna arbeta ihop i detta!!!



Handlingsprogram landsbygds- och 
skärgårdsstrategin

Ett handlingsprogram  ska tas fram som listar aktiviteter
för att genomföra landsbygds- och skärgårdsstrategin

Övergripande tidplan 2020
- Beslut om remissförslag TRN feb
- Remiss mars och april
- Beslut om handlingsprogram maj/juni
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Bredband (Claes Palmgren)

• Ny modell för bredbandsstödet

• Studiebesök skärgården i maj
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Sjötrafikutredning; uppdraget:
I text från ”Budget för Region Stockholm LS 2017-1455 står:

Under mandatperioden ska trafiknämnden påbörja arbete med att utforma framtidens 
skärgårdstrafik. Ett första steg är att grundligt och strategiskt utreda hur framtidens 
skärgårdstrafik ska se ut. Utredningen ska omfatta både trafikens upplägg, finansiering och 
framtidens tonnage. Framtidens tonnage omfattar även frågor kring pendelbåtstrafiken. 
Utredningsarbetet ska ske i nära dialog och tillsammans med boende och näringsidkare i 
skärgården.
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Sjötrafikutredning
Sjötrafikutredning del 1 (2019-2020)

• Utreda trafikbehov av sjötrafik från år 2025 med framåtblick 10 år
• Utreda investeringsbehov för sjötrafiken

Sjötrafikutredning del 2 (2020-2021)
• Ta fram inriktningsförslag på nya fartyg till sjötrafiken
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