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Plattform för samverkan i Angarn- Bogesundskilarna
år 2011-2020
1. Bakgrund
Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande kulturlandskap är
viktiga resurser för att göra Stockholmregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion. De gröna
kilarna har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga naturfunktioner samt historiska och
pedagogiska värden.
Angarn- och Bogesundskilarna delas av kommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och
Norrtälje. Samverkan kring gröna kilarna kan stärka helhetssynen och höja de rekreativa och
biologiska värden i vår del av regionen. Därmed skapas en ökad potential för naturturism och
rekreation för kommunernas invånare och besökare.
Det var Täby kommun som initierade denna samverkan och förebilden var det mycket väl fungerande
samarbete som sker i Rösjökilen. Under 2010 har ett flertal möten hållits för att diskutera syfte,
innehåll, organisation och kommunikation för samverkan i Angarn- och Bogesundskilarna. I juni år
2010 hölls ett politikermöte för att presentera idéerna för samverkan och då föreslogs att Stockholm
Nordost (STONO) skulle bli den politiska styrgruppen. En uppskattad busstur hölls i maj år 2011 för
att visa på områdenas fina kvaliteter och möjligheter.
De tre föreslagna målen med samverkan är
1. Angarn- och Bogesundskilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk
mångfald.
2. Angarn- och Bogesundskilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma
3. En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och
kunskapsutbyte är centralt.

Samverkan ligger i linje med RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan för Stockholms län) och bidrar
till ett genomförande av planen. Tillväxt, miljö och Regionplanering (f.d. Regionplanekontoret) stöder
att samverkan utvecklas i kilarna.

I länet finns ett Regionalt miljömålsråd där kommundirektörer från bl.a. Norrtälje och Vaxholm ingår,
jämte representanter från landstinget, KSL, Trafikverket och Länsstyrelsen. Rådet har beslutat att
prioritera åtgärder som bidrar till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, i samspel med miljömålet God
bebyggd miljö. Samverkan i Angarn- och Bogesundskilarna bidrar till miljömålsarbetet.
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2. Vision
Angarn- och Bogesundskilarna är två högt värderade, välbesöka tätortsnära naturområden som bidrar
till regionens attraktiva livsmiljö.

3. Mål och delmål
Mål 1
Angarn- och Bogesundskilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk
mångfald.
Delmål
1. Angarn- och Bogesundskilarnas värden och funktioner är bevarade, utvecklade och väl
tillgängliga.
2. Kilarna är ett sammanhållet område där större barriärer ska överbryggas. Kilen innehåller väl
fungerande ekosystem som genererar ekosystemtjänster1 och hög biologisk mångfald.
3. Kilarna stärker kommunernas och regionens identitet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö.
4. Boende har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.
5. Kilarna ger förutsättningar för fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa.
Mål 2
Angarn- och Bogesundskilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma
Delmål
1. Invånare, besökare och verksamma är väl informerade om Angarn- och Bogesundskilarnas
värden.
2. Tillgängligheten till och informationen om hela kilarna är god för alla invånare och kilarna är
välbesökta. Utbudet på leder, serviceanläggningar och mötesplatser är större än år 2010.
Mål 3
En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och
kunskapsutbyte är centralt.
Delmål
1. Det finns en gemensam målbild över hur kilarna som mellankommunala områden bör
bevaras, förvaltas och utvecklas. Samverkan är gränsöverskridande, både geografiskt och
tematiskt.
2. Samverkan inom kilarna underlättar en effektiv och långsiktig utveckling av grönområden
och en avvägning mellan olika intressen. Det finns en uttryckt ambition i aktörernas
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, program mm, att bevara, utveckla och
tillgängliggöra Angarn- och Bogesundskilarnas värden och funktioner.
3. Kilarnas funktioner och värden har preciserats ur både ett regionalt, lokalt och
mellankommunalt perspektiv (t ex samband och värden över gränser).
Förslag till åtgärder som bidrar till ett genomförande av målen, tas fram årsvis inom
samverkansarbetet, bl.a. när medel söks för olika projekt. Uppföljning sker årsvis i separat rapport.
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Ekosystemtjänster. Funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar
människans välmående ex. klimatreglering, pollinering och luftrening. Det är tjänster vi får "gratis" av naturen.
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4. Organisation och arbetsform
Organisation:
Politisk styrgrupp utses där delegaterna är utsedda av respektive kommun. En ordinarie och en
ersättare utses. Styrgruppen är beslutande.
Projektgrupp utses, två tjänstemän per kommun. Projektgruppen ansvarar för det operativa arbetet i
genomförandet av verksamhetsplanen (VP).
Arbetsgrupper utses i samband med att ny VP arbetas fram. Arbetsgrupperna är projektspecifika och
varierar i antal från år till år.
Referensgrupp utgörs av Länsstyrelsen, TMR, olika forskningscentra och berörda
intresseorganisationer.
Värdkommun utses varje år. Värdkommunen leder och samordnar arbetet, upprättar förslag till
verksamhetsplan och åtgärdsprogram och följer upp budget (i samråd med projektgruppen).
Värdkommunen samordnar, med stöd från projektgruppen, en årlig studieresa/exkursion.
Möten:
Styrgruppsmöten hålls två gånger per år. Ett i början av våren och ett inför VP uppföljning vid jultid.
På styrgruppsmötena deltar en tjänsteman per kommun samt de som har ärenden.
Projektgruppsmöten hålls tre-fyra gånger per år. Representanter ur referensgruppen adjungeras vid
behov.
Referensgruppen deltar i möten med projektgruppen 2-3 gånger per år samt i arbetsgrupperna.
Studieresa: En gemensam studieresa/exkursion genomförs årligen där politiker, tjänstemän och
representanter från referensgruppen deltar. Förslagsvis sker det i maj eller september.
Verksamhetsplan:
I början av varje år tar projektgruppen fram ett förslag till VP och budget. Styrgruppen fattar beslut om
antagande av VP och budget. Styrgruppen får på ett möte under året en lägesrapport. Uppföljning och
slutrapportering av VP och budget sker sedan i slutet av varje år. (uppföljning av VP året som gått och
förslag till ny VP föråret som kommer, sker i samma arbetsprocess)

5. Finansiering
Varje kommun avsätter årligen en budget. Därutöver bidrar kommunerna med tjänstemannatid för
möten och deltagande i projekt. Budget och tjänstemannatid för nästkommande år beslutas årligen i
samband med slutrapportering av VP och innevarande års budget. Projektgruppen söker även
ekonomiskt bidrag externt.
En högre ambitionsnivå på sikt:
Kommunen överför till X konto. Den årliga avgiften skall finansiera samordnarens nedlagda timmar
för projektledning, informationsarbete, anordnande av möten och studieresa.
Projektgruppen söker även ekonomiskt bidrag externt. Därutöver föreslår projektgruppen årligen
budget för projekten i VP.

3

