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Förutsättningar Landsbygd- och 
skärgårdsstrategin 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

• Utgöra ett separat strategiskt styrdokument där utvalda delar 
integreras i RUFS 2050 

 

 

 

 

• Utmaningar och möjligheter  

• Mål och delmål  

• Prioriterade åtgärder  

• Aktörer och ansvar 

Utifrån RUFS 2050 samt nulägesanalys och dialog med 

intressenter identifiera och ta fram:  
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Förtydliganden 
• Strategin kommer att tas fram som en regionalgemensam 

strategi: 
– Skärgårdspolitiskt program upphör och valda delar ingår i strategin  
– Strategin föreslås vara regional gemensam som kommer att ”ägas” av 

samverkande aktörer (SLL och LST) 
– Beredningen sker parallellt med RUFS 2050 och skickas ut på remiss  
 

• Den delregionala planen för Stockholms kust och skärgård är en 

plan inom ramen för PBL och integreras i RUFS 2050: 
– Enligt PBL vid behov tas fördjupat planeringsunderlag fram 
– Strategin kommer att kopplas till den föreslagna fysiska strukturen för 

landsbygd och skärgård i RUFS 2050 
 

• Landsbygd- och skärgårdsstrategin godkänns av TRN för att 

beslutas av Landstingsfullmäktige 
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Övergripande aktiviteter och tidsplan 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Vår/Sommar2016 

•Samråd 
Rufs 2050 

 

•Uppdatera 
projektplan 
inkl. 
tidsplanen  

 

•Kontakta 
studenter/p
raktikanter 
från SLU 

Höst 2016 

•Aktörskartläggning 

 

•Upphandling 
Nulägesanalys 

 

•Dialog/workshop 
med intressenter 

 

•Studera och 
analysera andra 
regionala aktörers 
landsbygd- och 
skärgårdsarbete/stra
tegier 

 

•Omhänderta 
remissvar kring 
landsbygd- och 
skärgård i 
samrådsförslaget 
RUFS 2050 
 

Vinter 2017 

•Leverans 
nulägesanal
ys 
 

•Fördjupad 
dialog/works
hop med 
viktiga 
intressenter 

 

•Ev. 
Ytterligare 
underlag 
utifrån 
workshops 
med 
intressenter 

 

•Framtagan
de av 
fördjupat 
underlag för 
särskilda 
teman i 
strategin 

 

Vår 2017  

•Framtagande 
av utkast till 
strategin 

 

•Dialog om 
särskilda 
teman i 
strategin 

 

•Fortsatta 
fördjupningar 
av särskilda 
teman i 
strategin.  

Höst 2017 

•Färdigstäl
lande av 
strategin 

Vår 2018
 
  •Antagande 

av 
strategin 

Arbetet med strategin pågår parallellt med framtagandet av RUFS 2050 som kommer att antas tidigast 2018 
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Tid

Vad ska göras? kv. 3 kv. 4 kv.1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2

Dialog/workshop med intressenter kring samrådsförslaget

Omhänderta remissvar kring landsbygd- och skärgård i samrådsförslaget RUFS 2050

Projektplan godkänd (styrgruppen) x

TJUT Inriktingsförslag

TRN beslut inriktningsbeslut x

Nulägesanalys

Involvering regionala aktörer

RUFS utställningsförslag  

RUFS 2050 - ny plan slutversion

Landsbygd - skärgårdsstrategi tas fram

Workshop/Dialog om särskilda teman i strategin

Remiss (begränsad)

Remissbeslut TRN x

TRN beslut landsbygd- och skärgårdsstrategi x

LF beslut landsbygd- och skärgårdsstrategi x

2016 2017 2018

Arbets- och tidplan 



Lägesrapport höst 2016 

Aktörskartläggning 

Upphandling och 
genomförande av 

nulägesanalys  

Dialog/workshop med 
intressenter 

Studera och analysera andra 
regionala aktörers landsbygd- 
och skärgårdsarbete/strategier 

Omhänderta remissvar kring 
landsbygd- och skärgård i 

samrådsförslaget RUFS 2050 
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Tack! 
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