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Tjänsteskrivelse

Landsbygdsstrategi 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta landsbygdsstrategi daterad 
maj 2022 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med samtliga förvaltningar arbetat 
fram ett förslag på en landsbygdsstrategi. Landsbygdsstrategin är framtagen i bred 
dialog med förtroendevalda, företagare, föreningar, tjänstepersoner och 
privatpersoner. Landsbygdsstrategin har varit ute på nämndremiss under mars- och 
april. Några justeringar i förslaget har gjorts.

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Det är upp till varje 
enskild nämnd och utskott att besluta hur landsbygdsfrågorna ska implementeras. 

Bakgrund
Den 2 februari 2021 beslutade kommunstyrelsens plan- och miljöutskott att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en landsbygdsstrategi. Under 2021 har 
samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans med alla andra förvaltningar lett arbetet 
med att ta fram ett förslag. 

Landsbygdsstrategin är framtagen i bred dialog med förtroendevalda, tjänstepersoner 
på alla förvaltningar, föreningar, företagare och privatpersoner som har intresse av att 
arbeta med landsbygdsutveckling. Processen har bestått av flera enkäter för att nå 
olika målgrupper och flera workshopar med exempelvis förtroendevalda, föreningar 
och företagare både tillsammans och enskilt. Sammanlagt har cirka 400-500 personer 
på olika sätt varit delaktiga i processen. På grund av corona har hela processen varit 
digital. 

Processen har varit uppbyggd så att så många olika målgrupper som möjligt ska ha 
fått möjlighet att tycka till och vara delaktiga, dialog har även förts via de kommunala 
råden. Några få möten har varit på plats.

Landsbygdsstrategin och arbetet framåt handlar delvis om att utveckla och använda 
vårt strategiska läge samt förhålla oss till lokal utveckling. En av kommunens 
nyckelmöjligheter till genomförande är arbetet med Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling.
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Landsbygdsstrategin och innehållet i strategin är helt och hållet en produkt av 
processen och dialogen som varit och har byggts på över tid. Syftet med processen har 
också varit att sprida information och kommunicera om och med landsbygderna. 

Målsättningen är att tydliggöra kommunens vilja, rådighet och möjligheter för 
landsbygdernas utveckling samt att öka samverkan och kommunikationsflöden inom 
och mellan kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners. 
Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 
Översiktsplanen är särskilt viktig för landsbygdernas utveckling.  

Landsbygdsstrategin syftar till att öka kunskapen om landsbygdernas kvaliteter, 
utmaningar och förutsättningar samt stärka landsbygdsperspektivet i kommunens 
olika verksamheter. Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i 
ordinarie styrning i kommunen.

Det är kommunens vision som visat vägen framåt i arbetet med strategin. Det är den 
som legat till grund för i princip all dialog och lett fram till de sex prioriterade 
områdena som föreslås. Dessa är: 

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
 Samverkan, dialog och delaktighet 
 Att bo på landsbygd
 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
 Upplevelser och friluftsliv 
 Tillgänglighet och infrastruktur 

Förslaget har varit ut på nämndremiss
I februari beslutade kommunstyrelsens plan- och miljöutskott att skicka ut 
landsbygdsstrategin på nämndremiss. Det har inkommit ett fåtal synpunkter, såsom 
att förtydliga kulturmiljölagen, få in perspektivet med offentlig konst, ungas 
perspektiv samt resurser och genomförande samt några förslag på justeringar av 
ordval. Synpunkterna har behandlats tillsammans med berörd förvaltning och 
resulterat i mindre justeringar i strategin. Handlingarna kommer successivt 
kompletteras med nämndernas remissyttranden under ärendets gång. 

Förutom detta har förslaget förtydligats med en ny inledande text, stycket 
genomförandet har flyttats upp samt att andra parters ansvar har förtydligats. 

Genomförande och implementering 

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Genomförande av landsbygdsstrategi är beroende av prioriteringen som sker i 
nämndernas verksamhetsplanering.
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En viktig aspekt inom landsbygdsutveckling är samverkan med andra parter, utan 
samverkan kommer inte landsbygdsstrategin kunna genomföras i särskild stor 
omfattning. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är upp till varje enskild nämnd och utskott att besluta hur landsbygdsfrågorna ska 
implementeras. Förslaget i sig innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Landsbygdsstrategin ska leda till en mer hållbar utveckling på landsbygderna och 
syftar till att uppfylla alla de mål, policyer och strategier kommunen redan antagit. 

Konsekvenser för barn
Barn och unga har specifikt blivit tillfrågade i framtagandet av denna strategi. En av 
grundtankarna med strategin är att fortsatt skapa förutsättningar för delaktighet där 
en av målgrupperna är barn och unga. Under framtagandet har samarbete skett med 
Lindholmens skola, där barn har utryckt i bilder vad landsbygd är för dem. Bilderna 
visade på behoven av att kunna ta sig mellan vänner och fritidsaktiviteter, natur, djur 
och historia, vilket är inarbetat i strategin. 

Björn Stafbom Daniel Jarl
Samhällsbyggnadschef Chef för avd. översiktsplanering 

Expedieras till:
Akten
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2.  Om strategin 

Det är ett aktivt val att bo och verka på landsbygderna. Här prioriteras värden, såsom 

grönska, natur, närheten till vackra naturmiljöer, landsbygdsvägar, gemenskap med mera, 

framför andra potentiella värden. Landsbygderna behöver fortsätta vara landsbygd för att 

bibehålla dessa värden. Med denna utgångspunkt beskriver landsbygdstrategin de 

övergripande förutsättningar samt vad kommunen ska göra, främja eller arbeta för.  

Landsbygdernas utveckling kräver samverkan mellan olika aktörer; ideell-, privat och 

offentlig sektor och är ofta beroende av ett lokalt engagemang. Kommunen har inte ensam 

rådighet eller möjlighet att direkt påverka inom de flesta större utvecklingsfrågor. Det 

gäller exempelvis på vanligt efterfrågade satsningar såsom kommersiell service, 

trafiksäkerhet, framkomlighet och cykelvägar längs statliga vägar, kollektivtrafik m.m.  

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunen tillsammans 

med andra aktörer ska arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på 

landsbygderna.  Strategin gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag.  

Definition  

Med landsbygder menas i detta dokument kommunen exklusive Vallentuna tätort. Det 

innebär att landsbygdens avgränsning kan förändras över tid beroende på hur Vallentuna 

tätort på sikt växer. För att undvika generaliseringar och för att påminna om att 

kommunens olika delar ser olika ut och har olika förutsättningar, används ”landsbygder” 

istället för ”landsbygden”. 

Kommunens styrdokument  

Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 

Översiktsplanen är särskilt viktig för landsbygdernas utveckling.   

Översiktsplanen med fördjupningar är vägledande för den fysiska utvecklingen i 

kommunen. De uttrycker kommunens vilja och syftar till att markanvändningen och 

kommunens rumsliga struktur ska bli så bra som möjligt. Detta omfattar bland annat 

områden som föreslås utvecklas för bebyggelse och hur mark-, och vattenområden ska 

förvaltas. Planerna syftar till att uppnå en bra helhet och forma en framtid där människor 

och företag kan leva och växa hållbart och där kommunen utvecklas med hänsyn.   

Grönstrukturplan, Blåplan och Avfallsplan är andra exempel på styrdokument som 

innehåller insatser som är viktiga för landsbygdsutvecklingen.  

Mål och syfte 

Målsättningen är att öka samverkan och kommunikationsflöden inom och mellan 

kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners och samtidigt 

tydliggöra kommunens vilja och rådighet för landsbygdernas utveckling.  

Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i ordinarie styrning i 

kommunen.  



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

Genomförande  

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 

kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 

verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd och 

förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sin verksamhets- och 

genomförandeplanering. Genomförande av landsbygdsstrategi är beroende av 

prioriteringen som sker i nämndernas verksamhetsplanering. Landsbygdsstrategin bör 

beaktas i kommunens bolagsstyrning. 

För att lyckas med intentionerna i landsbygdsstrategin behöver kommunens nämnd- och 

förvaltningsöverskridande arbete förbättras. Med utgångspunkt i landsbygdernas behov 

och utmaningar behöver kommunen ta ett gemensamt, samlat grepp över orts- och 

bygdeutvecklingen och systematiskt arbeta för att skapa synergieffekter mellan olika 

verksamheter och projekt.  

Aktivitetsplanering och utvecklingsinsatser för landsbygdsarbetet med bäring på 

landsbygdsfrågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Samordning inför 

verksamhetsplanering sker lämpligen inom ramen för kommunledningskontorets 

nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket).  

Uppföljning  

Landsbygdsaspekter av arbetet vävs in i verksamhetsplaner och följs upp inom ramen för 

ordinarie verksamhetsuppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelser. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

3.  Landsbygdsstrategi  

Vallentuna kommun har en stor landsbygd, med cirka 8000 boende på landsbygderna och 

i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen och Frösunda. 

Roslagsbanan och bussarna på E18 bidrar med närhet till attraktiv kollektivtrafik.  

Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter  

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och närheten till Arlanda 

skapar drivkrafter för att bo, verka och leva på Vallentunas landsbygder.  

Landsbygdernas utveckling är beroende av hur att varje enskilt områdes unika 

förutsättning tas till vara för att attraktiviteten ska bibehållas. Utvecklingen behöver ske i 

samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas kvaliteter, såsom exempelvis 

öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, rekreationsområden, jordbruk och 

djurhållning.   

Lokal utveckling  

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan det 

offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla 

lokalsamhällen.  Det handlar lika mycket om möjligheter till ett aktivt liv, såsom 

möjligheten till att vara delaktig i utformning eller i sociala sammanhang. Varje 

kommundel har och kommer att ha olika förutsättningar gällande tillgång till och behov av 

service och kollektivtrafik, hur föreningslivet är uppbyggt och lokalt engagemang.  

Systematiskt belysa olika perspektiv  

Kommunens landsbygdsarbete stärks genom att systematiskt belysa olika kvaliteter och 

perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för landsbygdsutvecklingen inom exempelvis 

områden såsom bostadsbyggande, infrastruktur, de gröna näringarna, demokrati och 

delaktighet. Det ger potential att locka talanger, mer kompetens, nytänkande och 

investeringar och utnyttjar på så sätt också det strategiska läget till fullo. 

Kommunens verksamhet 

Genom såväl kommunens lagstadgade kärnverksamhet som kommunens egna initiativ 

verkar de kommunala verksamheterna för att landsbygderna bibehåller och utvecklar de 

kvaliteter som gör att hela kommunens attraktivitet ökar.  

Kommunens lagstadgade uppgifter är social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt 

individ- och familjeomsorg); för-, grund- och gymnasieskola. Här ingår även ett 

måltidsansvar. Andra lagstadgade uppgifter är: plan- och byggfrågor, miljö- och 

hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, 

krisberedskap, krishantering och civilt försvar, biblioteksverksamhet, och planera för 

bostäder. Kommuner har också en skyldighet att i sina verksamheter säkerställa 

tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. 

Dessa uppgifter är viktiga grundförutsättningar för ett attraktivt liv och näringsverksamhet 

på landsbygder. Samtidigt medför geografiska och demografiska skillnader inom 

kommunen att förutsättningarna för kommunens samhällsservice varierar. 

Befolkningsmängd och servicegrad hänger ihop. I de fall där befolkningstätheten är låg kan 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

det krävas andra förhållningssätt och/eller samverkansformer för att säkra 

servicefunktioner på sikt och avståndet till servicefunktioner kan även fortsatt variera runt 

om i kommunen.  

Kommunen kan också besluta om egna initiativ. Dessa uppkommer utifrån ett behov och 

vilja och tas av berörd nämnd. Kommunen arbetar redan idag med att exempelvis skapa 

förutsättningar och samverka med andra offentliga och kommersiella aktörer inom 

näringslivsutveckling, infrastrukturutveckling, klimat-, och miljöarbetet samt för att 

tillgänggöra en aktiv och meningsfull fritid i hela kommunen.  

Projektmedel för lokal utveckling med Upplandsbygd lokalt ledd 

utveckling genom leadermetoden 

Från och med 2023 finns möjligheten för Vallentunas civilsamhälle och företagare på 

landsbygderna att tillsammans söka projektmedel för lokal utveckling från den ideella 

föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. I föreningen Upplandsbygd ingår Uppsala 

(exklusive Uppsala stad), Sigtuna (exklusive Märsta), Knivsta, Östhammar och från och 

med 2023 Vallentuna kommun (exklusive Vallentuna tätort). Målet med leadermetoden är 

att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.  

I Upplandsbygds utvecklingsstrategi är de två övergripande målen levande och 

inkluderande bygder samt Hållbara näringar och nya lösningar.  

Grundtanken med Leadermetoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de 

som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor 

som tillsammans bildar en ideell förening, där styrelsen består av representanter från 

ideell, offentlig och privat sektor i varje kommun. Samverkan är också en ett krav för att få 

medel.  

Kommunen, tillsammans med Upplandsbygd, mobiliserar, kommunicerar, skapar 

utrymme för nya idéer, möjlighet och initiativ att växa på landsbygderna och i orterna. 

Leaderprojekten drivs i första hand av civilsamhället i samarbete med näringsliv.  

 

Kommunens vision visar vägen framåt   

Kommunen vision- ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer 

växer”- beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter och ska stå för. En kommun med mod 

att skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Detta har varit 

ingången i den breda dialog med såväl invånare som medarbetare och förtroendevalda 

inom kommunorganisationen som ligger till grund för framtagandet av denna strategi.  

Sex områden har prioriterats framåt:  

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande  

 Samverkan, demokrati och delaktighet  

 Bo på landsbygd  

 Trygga och attraktiva livsmiljöer  

 Upplevelser och friluftsliv   

 Tillgänglighet och infrastruktur 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

3.1 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande  

Livskraftiga och aktiva gröna näringar är förutsättningar för att bevara och utveckla 

landsbygderna samt för företagande som nyttjar odlingslandskapets värden. En ökad 

självförsörjningsgrad av livsmedel och energi är viktigt för att möta framtida 

samhällsutmaningar.  

Utgångspunkten är det finns goda förutsättningar för företagare att verka på 

landsbygderna och att det offentliga, företagare och civilsamhälle tillsammans skapar 

förutsättningar för en levande landsbygd.  

 

Mer lokalt producerad mat i offentlig måltid   

Kommunen arbetar med att skapa innovationer och möjliggöra lokal mat i offentlig måltid. 

Detta skapar mervärden för hela kedjan att växa och förutsättningar skapas även för andra 

branscher. Både befintliga eller nyetablerade lokala företag kan diversifiera sig inom 

exempelvis transportbranschen, samlastningscentraler, slaktanläggningar, kvarnar, 

bagerier och andra förädlingsföretag eller annan del som bidrar till det lokala 

livsmedelssystemet.  

Utöver lokala råvaror och produkter finns potential att främja lokal produktion och 

förädling av livsmedel via så kallade pedagogiska mertjänster förbättrar krisberedskapen 

vad gäller livsmedelsförsörjning.  

Berörda nämnder: Kommunstyrelsen och Barn- och ungdomsnämnden  

 

Främja innovation och klimatsmarta lösningar för hållbart jordbruk  

Jordbruket är en förutsättning för att landsbygdernas kvaliteter ska bibehållas. Kommunen 

har kunskap, kompetens för att förstå jordbrukets och andra landsbygdsnäringars behov 

och utmaningar. Klimatförändringar, ökade drivmedels- och elpriser medför utmaningar 

för jordbruket. Det finns möjligheter med både vätgas och biogasutveckling. I ett 

framtidsperspektiv är det är viktigt att den hållbara lokala produktionen av förnybar energi 

och drivmedel ökar.  

Kommunen arbetar för att ekosystem samt ekosystemtjänster synliggörs, bevaras och 

förvaltas då dessa långsiktigt utgör en grundförutsättning för landsbygdsnäringar. 

Kommunen sprider kunskap, driver på och stöttar initiativ till vattenvårdande och 

vattenhushållande åtgärder.  

Jordbruksmark är en ändlig resurs med högt värde för nuvarande och kommande 

generationer. Det är en konkurrens om markresurserna, för utveckling av 

jordbruksverksamhet men också samhällsutveckling i stort. Kommunens intention är att så 

långt det är möjligt skydda brukningsvärd jordbruksmark. I enlighet med miljöbalken får 

brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen 

 

Stärka långsiktiga förutsättningar för näringslivsutveckling på 

landsbygderna  

Kommunen skapar långsiktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen bland annat 

genom den fysiska planeringen. Kommunen verkar för förbättrad infrastruktur och logistik 

för produkter, transporter och energi.  

Kommunen främjar det lokala näringslivets utveckling och ett företagsvänligt klimat 

genom nätverkande samt dialog med hjälp av kommunens företagslots. Kommunen ger en 

möjlighet för en proaktiv dialog inom prövning och tillsyn. En bra kontakt och kontinuerlig 

dialog med företagare ger en bättre inkännande kunskap om deras förutsättningar och på 

så sätt blir också den lokala utvecklingen mer förankrad och kopplad till platsens och 

företagens förutsättningar.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen  

 

Stärka en attraktiv besöksnäring 

Verksamheter inom besöksnäring kan skapa jobb, intäkter, en god livsmiljö samt öka 

upplevelseinnehållet och identiteten av Vallentuna för både invånare och besökare. Ökad 

besöksnäring ställer krav på planering och samordning av trafik- och friluftsinfrastruktur1.  

Kommunen tillhandahåller en plattform för marknadsföring av event och besöksmål i 

kommunen2. Det finns också ett behov av att tillskapa arenor kring besöksnäring för att 

inspirera, sprida kunskap och tillsammans arbeta med marknadsföring, former för att 

stötta lokala idéer och initiativ samt möjligheten att kunna ta emot besökare. 

Besöksnäringen drivs framför allt av näringslivet. Regionen är även en samarbetspart och 

detta arbete är direkt kopplat till Regionens landsbygds- och skärgårdsstrategi och mål.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen  

 

 

 

                                                             
1 Friluftsinfrastruktur kan exempelvis vara information om rent vatten, soptunnor, toaletter, 
parkering.  
2 2022 har kommunen en plattform som heter Upplev Vallentuna  



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

3.2 Samverkan, dialog och delaktighet  

Landsbygdsutvecklingen sker i dialog med invånare, föreningar och företagare. Dialogen 

behöver ta hänsyn till olika behov i olika målgrupper och åldrar. Utgångspunkten är att 

Vallentuna tar tillvara på och använder den lokala och platsspecifika och 

branschkunskapen som finns på landsbygderna genom delaktighet, dialog och samverkan. 

Det är ett av kommunens verktyg för att skapa bättre kvalitet för kommuninvånarna och 

företagare på landsbygderna.   

 

En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande  

En kontinuerlig dialog vid komplexa samhällsfrågor skapar ett bättre och mer effektivt 

beslutsunderlag. Beroende på vilken fråga behöver olika målgrupper, unga som äldre, ges 

möjlighet att delta i dialogen. En dialog, som görs medskapande och tillitsbaserad, har en 

betydelse för att värna och stärka den representativa demokratin. Civilsamhället är ofta en 

källa för båda nätverksskapande, mobilisering i bygderna och hjälp för att nå så många 

som möjligt. Hur kommunen på bästa sätt når ut kan se olika ut i varje enskild bygd.  

Dialogen måste ske systematiskt, alla tycker inte lika och allas röster ska kunna bli hörda. 

För att öka kvaliteten på både dialog och samhällsbyggande i stort behöver kommunens 

förvaltnings- och nämndsamarbete förbättras. Det kommunen gör inom en verksamhet 

kan påverka relationen till en annan.   

 

Berörd nämnd: Alla kommunens nämnder   

 

Skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart engagemang  

Kommunen är mån om civilsamhället och företagare. Kommunen sprider genom sina 

kanaler, såsom hemsida och servicefunktioner, kunskap om bland annat 

finansieringsmöjligheter och utbildningar.   

Genom tydlig samordning internt skapar kommunen hållbara och tydliga sätt för samhället 

att engagera sig på i samhällsutvecklingen. Kommunen strävar efter att möjliggöra 

delaktighet på lika villkor i livets olika skeden. I dialogen har det framkommit att det finns 

lokalt engagemang inom olika ämnesområden såsom trafik, hållbarhet, äldres och ungas 

fritid.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, 

Fritidsnämnden och Socialnämnden  

 

Öka kommunens synlighet på landsbygderna och i orterna  

Det finns ett behov av att öka kommunens synlighet på landsbygderna. Kommunen finns 

idag exempelvis representerade på platser genom skolor och bibliotek. Kommunens 

närvaro efterfrågas ofta i dialogen, likväl, vad kommunen gör för landsbygderna där 

kommunens närvaro på plats är låg. Kommunen använder sina lokaler som informations- 

och kommunikationsnoder för att öka kommunens synlighet. 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

På landsbygderna arrangeras – utifrån lokala initiativ många lokala evenemang. Det kan 

vara allt från syföreningens träffar, LRF:s medlemsmöten, marknader, välbesökta 

fotbollsmatcher, spontana besök vid nyspolad is eller dylikt. För att nå så många som 

möjligt med information- och kommunikationsinsatser samt stärka kommunens närvaro i 

varje kommundel kan lokala evenemang vara en lämplig mötesplats.  

Berörda nämnder: Alla kommunens nämnder   

 

Kommunens lokaler - som språngbräda för delaktighet i lokal 

utveckling  

Tillgång till bra lokaler som är anpassade som mötesplatser eller för fritidsändamål är en 

förutsättning som inte alltid finns att tillgå. Lokalerna på landsbygderna samutnyttjas 

redan i stor utsträckning, framför allt där det inte finns kommunala lokaler.  

Kommunen använder i den mån det är möjligt sina lokaler som språngbräda för att vara 

delaktiga i den lokala utvecklingen och stärka föreningslivet och nätverkande. 

Samnyttjandet skapar en identitet och bidrar till sociala mötesplatser. Det finns ett behov 

av flexibla lösningar för att kunna inrymma fler olika möjligheter och aktiviteter i 

lokalerna, såsom exempelvis musikevenemang och teateruppsättningar.   

Kommunen följer kontinuerligt, i dialog med föreningsliv och företagare, behovet av nya 

och existerande anläggningar för fritidsaktiviteter och samlingslokaler i orterna och på 

landsbygderna. Det kan även finnas andra kommunala lokaler, såsom skollokaler, som kan 

fungera och utvecklas som mötesplatser i de olika kommundelarna. I de kommundelar 

kommunen inte äger lokaler krävs en aktiv samverkan med det lokala civilsamhället.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden och 

Kulturnämnden 

3.3 Att bo på landsbygd  

I kommunen finns goda möjligheter till ett lantligt boende med tillgång till de unika 

kvaliteter som landsbygderna och de mindre orterna har, men med fortsatt närhet till en 

starkt växande arbetsmarknad. I kommunens översiktsplan pekas Lindholmen, Kårsta och 

Karby/Brottby ut som servicepunkter3.  Dessa servicepunkter är viktiga för närliggande 

landsbygd.  

 

Servicepunkterna ska stärkas och utvecklas 

Servicepunkterna ska ges goda förutsättningar för både kommunal och kommersiell 

service. Inom kommunens rådighet verkar kommunen för nya möjligheter att erbjuda 

service samt öka kommunens närvaro och dialog med invånare och företagare på 

landsbygderna genom innovativa, mobila och/eller digitala lösningar. Kommunen 

                                                             
3 I RUFS, regional utvecklingsplan för Region Stockholm, benämns Karby/Brottby som servicenod.  



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

förverkligar intentionerna i de fördjupade översiktsplanerna och tar ett helhetsgrepp över 

utvecklingen i orterna tillsammans med företagare och invånare. 

Gemensamt för servicepunkterna är att utbudet skapar en mångfald av service. Det bör 

finnas utrymme för funktioner såsom skola, förskola, idrott och fritid, lekplats, omsorg, 

kulturutbud, bibliotek och plats med tillgång till IT- uppkoppling. Utbudet kan variera i 

förhållande till det lokala behovet på plats. Utbudet i servicepunkterna ska stärka den 

sociala samvaron och erbjuda mötesplatser för olika åldrar och behov.  

Berörd nämnd: Alla kommunens nämnder  

 

Stärka utvecklingen i hela kommunen  

Kommunen har överlag en god beredskap och framförhållning gällande detaljplanering i 

de mindre orterna. Utvecklingen utgår från att bevara styrkorna och addera nya värden – 

att skapa livskvalitet. Kommunens grundinställning är att en levande landsbygd ska värnas 

även i framtiden och att utveckling av bebyggelse på landsbygderna är positiv. Alla 

kommundelar ska finnas med. Begränsande faktorer för verksamhets- och 

bostadsutveckling behöver belysas, analyseras och kommuniceras.  

Närheten till Arlanda medför möjligheter i form av arbets- och mötesplatser såväl som en 

hög tillgänglighet till både nationell och internationell marknad. Samtidigt kan den 

flygtrafik som genereras upplevas som störande. Kommunen arbetar för en acceptabel 

bullerpåverkan från Arlanda.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen 

En proaktiv dialog för att mötas kring bostadsutveckling  

För att på ett så bra sätt kunna mötas kring bostadsbyggande och ökat exploateringstryck 

på landsbygderna för kommunen en proaktiv dialog med invånare och företagare om 

lämplig utveckling och avvägningar.  

En sökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt utifrån plan- och bygglagen. 

Kommunen bidrar med kunskap och kompetens inom tillsyn och myndighetsfrågor och för 

en proaktiv dialog inom exempelvis kulturmiljö-, och miljöfrågor redan innan prövning. 

Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Syftet är 

att stötta de sökande att beakta värden så långt som möjligt innan ärendet kommer in till 

kommunen. Företagslotsen och träff med bygglovshandläggare är redan etablerade 

servicefunktioner och ger möjligheter att få vägledning.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Kulturnämnden 

Möjliggöra för kvarboende i mindre orterna och på landsbygderna  

Möjligheten till kvarboende underlättas genom hemtjänst, bostadsanpassningar och trygga 

tekniska lösningar. Kommunen möjliggör en ökad valfrihet av hemtjänstutförare i glesare 

landsbygd och hemtjänstens ersättningsmodell anpassas efter landsbygdernas 

förutsättningar.  

Berörd nämnd: Socialnämnden och Kommunstyrelsen 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

3.4 Trygga och attraktiva livsmiljöer  

Kommunens intention är att alla invånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid samt att barn 

och elever inom alla kommunens förskolor och skolor erbjuds likvärdiga förutsättningar. 

Utgångspunkten är att både den kommunala och kommersiella servicenivån i största 

möjliga mån ska bibehållas och utvecklas i de utpekade servicepunkterna. Det måste finnas 

en långsiktighet och transparens i landsbygdsutvecklingen.  

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna. En del av den 

upplevda otryggheten som finns beror på avsaknad av tillräckliga mötesplatser och 

aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar.  

 

Attraktiva skolor och förskolor på landsbygderna 

Kommunens skolor och förskolor belägna på landsbygderna ska vara attraktiva att välja för 

såväl elever som för personal. Skolornas främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för 

en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet.  

Skolorna och förskolorna nyttjar det naturnära läget i undervisningen för barn och elever 

och använder sig regelbundet av fördelen att naturen finns så nära. Samarbete med lokala 

föreningar ger eleverna en bra grund att stå på vad gäller rörelse och hälsa, vilket stödjer 

skolorna att lyckas med huvuduppdraget. Skolor och förskolor ska stimulera till fysisk 

aktivitet samt främja goda kostvanor och psykisk hälsa. 

Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja invånare, 

förskolebarn och elever, civilsamhälle och företag i gemensam strävan för ett hållbart 

Vallentuna. Skola och förskola har både ett värde för utbildning men också ett starkt 

symboliskt värde för landsbygderna och orterna4. En bra skola skapar ett mervärde och 

attraktivitet för bygden, för både inflyttning och näringslivsutveckling.  

Berörda nämnder: Barn och ungdomsnämnden och Fritidsnämnden  

 

Utveckla trygga och attraktiva mötesplatser 

Kommunen strävar efter att ge alla kommuninvånare tillgång till trygga, rena, utvecklande, 

jämställda och kreativa offentliga lokaler och allmänna platser. Vid skapandet av 

mötesplatser, lekplatser och utveckling av lokaler är det viktigt att fördjupa sig i platsen 

och lyssna in de behov för socialt och ekonomisk hållbar utveckling som finns.  

Allmänna samlingslokaler och platser, både kommunala eller andra, skapar möjlighet för 

alla kommunens invånare att få ta del av kommunala satsningar, såsom offentlig konst och 

olika former av aktiviteter. Naturliga mötesplatser och lokala träffpunkter bidrar till att 

minska social utsatthet och känsla av ensamhet. Besöksantal måste ställas i relation till 

bygdens behov och inte ställas i relation till liknande platser i exempelvis Vallentuna tätort. 

                                                             
4 Skolorna på landsbygderna är belägna i Karby/Brottby, Kårsta och Lindholmen  



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

Kommunen skapar tillsammans med civilsamhälle och företagare förutsättningar för att 

livsmiljöer och platser ska uppfattas som trygga och attraktiva och rena. 

Berörda nämnder: Alla kommunens nämnder  

 

Transparens och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter   

Kommunen är transparent med vilken service som kommer finnas på både kort- och lång 

sikt för att säkra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygderna genom livets 

olika skeden 

För vissa kommundelar kan det vara längre till service än andra, i dessa områden kan det 

bli aktuellt att se över möjligheterna med viss ambulerande service, exempelvis 

fritidsledare, skolbibliotek, träffpunkter, informationsträffar eller rådgivningskvällar. För 

att detta ska bli lyckat behövs tillgång till lokaler.  

Berörda nämnder: Alla kommunens nämnder 

 

Utvecklad kommersiell och kommunal service  

Utbudet i servicepunkterna stärker den sociala samvaron och erbjuder mötesplatser för 

alla åldrar och behov. För att servicen ska bli livskraftig på landsbygderna krävs också att 

servicen nyttjas lokalt.   

För att kunna möjliggöra olika typer av service på landsbygderna är innovation och 

samverkan viktigt. Både mellan olika offentliga förvaltningar men också tillsammans med 

ideella och privata aktörer. Serviceutvecklingen sker utifrån ortens/bygdens 

förutsättningar och utifrån de befintliga värden som finns på platsen.  

Kommersiell service har stor potential att öka attraktionskraften i kommunens mindre 

orter. Servicen i servicepunkterna behöver utvecklas att möta behov över tid. Kommunen 

arbetar ständigt för att nå fler och tillgängliggöra service med fortsatt god kvalitet.  

Berörda nämnder: Alla kommunens nämnder   

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

3.5 Upplevelser och friluftsliv  

Friluftsliv bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar tillväxt, 

landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i natur- och 

kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. 

Landsbygden har stor potential genom närheten till naturen, som skapar goda 

förutsättningar för friluftsliv och meningsfull fritid.  

Den ökande mängden specialintressen, digitalisering, förändrade attityder till natur och 

hälsa är några de större trender som på olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 

Landsbygderna har stor potential genom närheten till naturen skapa förutsättningar för ett 

bra friluftsliv. 

 

Verka för ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar   

I kommunen finns många och långa vandringsleder, vackra vattendrag, sjöar, unik natur i 

form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. Här finns aktiviteter på både 

sommar- och vinterhalvåret som ger den som bor och verkar här en stor rikedom av 

möjligheter. 

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 

organisationers samt företags engagemang är grunden för människors möjligheter till 

friluftsliv. Kommunen verkar för att landsbygderna som en plats för friluftsaktiviteter 

fortsätter att utvecklas och synliggöras. 

Jämlika förutsättningar för att utöva friluftsliv skapas bland annat genom att människor, 

oberoende av individuella förutsättningar, på hållbara sätt kan ta sig till och runt i 

naturområden. Kommunen verkar för att underlätta för invånare och besökare att kunna ta 

sig kollektivt till besöksmålen och att goda parkeringsmöjligheter finns. Utvecklingen 

behöver ske i samklang med den lokala platsen. Kommunens samhällsplanering och 

markanvändning tar hänsyn till friluftslivets olika behov av tillgång till attraktiva natur- 

och kulturlandskap. 

Kommunen samverkar med markägare, föreningar, företag och statliga samt regionala 

myndigheter för att stärka ett brett friluftsutbud som skapar möjligheter för – och väcker 

intresse hos - fler.  

Berörda nämnder: Fritidsnämnden  

 

Främja lokal delaktighet i friluftslivsarbetet 

I arbetet med friluftsliv möts flera olika aktörer med olika perspektiv. Kommunen har 

begränsad rådighet och för utvecklandet av leder och besöksmål krävs ett lokalt 

engagemang där markägare, föreningar och lokalbefolkning är delaktiga och samverkar i 

processen tillsammans med kommunen och entreprenörer.  

Kommunen arbetar med friluftslivet på nya sätt. Samsyn, tillit och delat ansvar krävs för 

att omhänderta friluftslivets arena - natur- och kulturlandskapet. Genom att från idé till 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

planering, genomförande och uppföljning involvera och föra dialog med olika intressenter 

och målgrupper främjar kommunen intresse, engagemang och känsla av ägarskap. 

Kommunen fortsätter att etablera samarbete med det lokala civilsamhället, Kulturskolan, 

riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, kulturaktörer samt lokala 

företag för att öka möjligheterna för ungas aktiva fritid.  

Berörd nämnd: Fritidsnämnden  

 

Verka för möjligheten att förstå och uppleva kulturhistoriska värden  

Kulturarvet är en grund för en god livsmiljö, för invånarnas förankring i hembygden och 

för Vallentunas identitet. Vallentunas kulturmiljöer är också framtidskapital i lokal och 

regional utveckling. En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska värden ger 

attraktiva besöksmål såväl som bostadsområden och platser.  

Kommunen arbetar för att Vallentunas kulturmiljöer, exempelvis det levande historiska 

odlingslandskapet och världens runstenstätaste område används som resurs för social 

hållbarhet och landsbygdsutveckling. Med en helhetssyn på landskapet i planering och 

förvaltning omhändertar och utvecklas kommunens byggnader, platser och områden. 

Berörd nämnd: Kulturnämnden   



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

3.6 Tillgänglighet och infrastruktur  

Transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning och ska erbjuda en valfrihet i 

valet av färdmedel samtidigt som det ska vara attraktivt att resa hållbart. Kommunens 

invånare och företagare ska ha god tillgänglighet till service, arbetsmarknads och viktiga 

målpunkter såväl inom kommunen som till grannkommunerna, regionen och globalt. 

Kommunens utgångspunkt är att verka för en ökad framkomlighet och trafiksäker 

trafikmiljö i orterna och på landsbygderna.   

Verka för åtgärder längs statligt vägnät  

Landsbygdsvägarnas kvalitet och bärighet är avgörande för framkomlighet för 

utryckningsfordon, sopbilar och näringslivets fordon. Samtidigt så är de smala och kurviga 

landsbygdsvägarnas i sig ett kulturarv och också en landsbygdskvalitet. Många av 

landsbygdsvägarna är idag inte dimensionerade för stora och tunga fordon eller den 

trafikmängd som skapas. Många av landsbygdsvägarna, förutom att de är smala och 

kurviga, saknar vägren, har beläggningsskador och saknar säkra passager över väg och 

trafiksäkra busshållplatser vilket framför allt påverkar barns möjlighet till rörelsefrihet.  

Kommunen arbetar systematiskt för att påtala och visa på landsbygdernas behov och 

förutsättningar för Trafikverket och Region Stockholm. Det är i första hand Trafikverket 

som ansvarar för och investerar i belysning, cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder längs 

statliga vägar. Kommunen samarbetar även med enskilda väghållare.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen  

Verka för ökad trafiksäkerhet och mobilitet  

Bilen kommer fortsatt vara viktig för landsbygdsbefolkningen. Därför blir hela-resan-

perspektivet viktigt. Infartsparkeringar, en pålitlig Roslagsbana och busstrafik tillsammans 

med infartsparkeringar skapar goda förutsättningar för landsbygdsborna att resa hållbart. 

Kommunen fortsätter att utveckla och bygga ut infartsparkeringarna längs Roslagsbanans 

stationer efter behov. Andra mobilitetsåtgärder kan också vara aktuellt. 

 

Ett utvecklad gång- och cykelvägnät till, mellan orterna och landsbygderna efterfrågas. 

Detta är särskilt viktigt kopplat till barn och ungas skolvägar och rörelsefrihet och känslan 

av trygghet i sin närmiljö. I kommunens översiktsplan finns cykelstråk på landsbygderna 

utpekade. Kommunen arbetar för att förstudier för dessa stråk tas fram. Genomförandet av 

cykelstråken kan vara beroende av samverkan med och prioritering av Trafikverket och 

markägare.  

Vallentunas landsbygdsvägar är också attraktiva för cykelturism, tävlingar och allmän 

cykelträning. Kommunen är en populär cykelkommun för fritids- och tävlingscyklister. Här 

behövs samarbete med Regionen och Trafikverket för att kunna möjliggöra cykelturism.   

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen   

Verka för en utvecklad kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken behöver högre turtäthet och starkare kopplingar till och från och mellan 

de utpekade servicepunkterna och Vallentuna centrum samt andra regionala stadskärnor. 



 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

Kommunen verkar för trafiksäkra busshållplatser och fler turer i kollektivtrafiken samt att 

konceptet med anropsstyrd trafik implementeras och utvecklar landsbygdstrafiken.  

Det är angeläget att det finns goda omstigningsmöjligheter från bil eller buss till de mer 

reguljära buss- och tåglinjerna på landsbygderna.  

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen 

 

Verka för utbyggt fibernät med hög hastighet  

Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för invånare, näringsliv och besökare 

att få tillgång till samhällets pågående digitalisering och dess digitala tjänster, exempelvis 

viss myndighetsservice. Detta är viktigt för att landsbygdsborna ska få likvärdig möjlighet 

till information, kommunikation och service och för alla åldrar. 

 

Fiberutbyggnaden i kommunen är marknadsdriven. Flera aktörer är verksamma i 

kommunen och utbyggnaden sker kontinuerligt utifrån efterfrågan. Fram till år 2025 delas 

därtill ett årligt statligt stöd ut till utbyggnadsprojekt som saknar kommersiellt underlag. 

Inom ramen för stödet beslutar Region Stockholm årligen om prioriterade 

utbyggnadsområden, områden som får konkurrensfördelar, i regionen. Kommunen arbetar 

för, genom samverkan med Region Stockholm, att prioriterade utbyggnadsområden 

årligen pekas ut på Vallentunas landsbygder.  

 

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-05-12

Referensnummer för signaturer:

§ 32
Remissvar om landsbygdsstrategi (UN 2022.016)
Beslut
Utbildningsnämnden antar föreslaget remissvar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har skickat en remiss om landsbygdsstrategi till 
barn- och ungdomsnämnden. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ska 
landsbygdsstrategin visa kommunens viljeinriktning för arbete för en hållbar och 
sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att landsbygderna 
ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som presenteras i en 
bilaga.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §27 UN AU Remissvar om landsbygdsstrategi
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-07, Remissvar, landsbygdsstrategi
 Remissvar om landsbygdsstrategi, utbildningsnämnden
 Remiss, Förslag på Landsbygdsstrategi
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DNR UN 2022.016 
HELENA HÖGBERG SID 1/1
HR-PARTNER
  
HELENA.HOGBERG@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Remissvar om landsbygdsstrategi

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar föreslaget remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har skickat en remiss om 
landsbygdsstrategi till barn- och ungdomsnämnden. Enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ska landsbygdsstrategin visa 
kommunens viljeinriktning för arbete för en hållbar och sammanhållen 
samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att landsbygderna ska 
bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som 
presenteras i en bilaga.

Konsekvenser för barn
I förslaget till remissvar anges hur förslaget till landsbygdsstrateg förhåller sig till 
nämndens mål och uppdrag gällande barn och elever.

Susanna Falk Helena Högberg
Utbildningschef HR-partner

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Remissvar om landsbygdsstrategi, 
utbildningsnämnden
Nämndens mål och uppdrag
Enligt landsbygdsstrategin ska landsbygdsperspektivet beaktas i nämndernas 
verksamhetsplaner, vilket går i linje med utbildningsnämndens ansvar som 
huvudman för skolan; att säkerställa att elever har lika tillgång till utbildning av hög 
kvalitet oavsett var man bor. Att säkerställa likvärdig utbildning till alla elever är 
centralt i nämndens systematiska kvalitetsarbete och ligger till grund för 
formulerande av mål och prioritering av utvecklingsaktiviteter.
 
Utbildningsnämnden ser att landsbygdsstrategins fokus på hållbar utveckling för 
landsbygderna samt på att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn och 
ungdomar, överensstämmer med nämndens mål och med de nationella målen i 
läroplanerna. 

Uppföljning
Samordning inför verksamhetsplanering ska ske inom ramen för
kommunledningskontorets nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 
Utbildningsnämnden menar att ett sådant forum ger goda förutsättningar för 
förvaltningarna att få en helhetsbild av arbetet kopplat till landsbygdsstrategin. Dock 
behöver planeringen ske vid lämplig tidpunkt innan nämnderna har satt sina mål, för 
att på så sätt kunna samordna arbetet med nämndernas prioriterade områden samt 
för att säkerställa att resurser finns tillgängliga för eventuella övergripande 
satsningar.
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Remiss förslag på Landsbygdsstrategi  
 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har tagit beslut om att skicka ut ett förslag 
på landsbygdsstrategi ut på nämndremiss. Landsbygdsstrategin har i bred dialog med 
invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda arbetats fram under 2021. 
Kommunstyrelsens planerings- och miljöutskottet efterfrågar era synpunkter på 
förslaget.  
 
Svar på remissen önskas senast: 30 april  
 
Hos oss handläggs ärendet av Mimmi Skarelius Lille  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.sbf@vallentuna.se 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
Mimmi Skarelius Lille 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 

 
 
 
 
 

mailto:registrator.sbf@vallentuna.se
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Referensnummer för signaturer:

§ 19
Förslag till landsbygdsstrategi på remiss (KS 2020.384)
Beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på nämndremiss.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I dialogen har 
kommunens vision varit vägledande.

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka kunna arbeta 
för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att 
landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela Vallentuna kommuns 
attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att Vallentuna 
kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Sex områden 
prioriterats framåt:

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och verksamhetsplanering 
– samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ska beakta 
landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner.
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag

6 / 10
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Tjänsteskrivelse

Förslag till landsbygdsstrategi på 
remiss

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på 
nämndremiss

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 

Ett av landsbygdsstrategins syften är att landsbygdsperspektivet ska implementeras i 
alla kommunens verksamheter samt i ordinarie styrning. Bred förankring av förslaget 
är avgörande för framtida implementering. 

Bakgrund
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I 
dialogen har kommunens vision varit vägledande.  

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett 
komplement till kommunens övriga styrdokument. 

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att 
Vallentuna kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Sex områden prioriterats framåt: 

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
- Samverkan, demokrati och delaktighet 
- Bo på landsbygd 
- Trygga och attraktiva livsmiljöer 
- Upplevelser och friluftsliv  
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
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verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Hållbar utveckling genomsyrar och är en av utgångspunkterna för 
landsbygdsstrategin.  

Konsekvenser för barn
Många av frågorna som lyfts i landsbygdsstrategin är viktiga för barn och ungdomar, 
inte minst trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trygghet, tillgänglighet, skola, förskola och 
en aktiv fritid. En bra implementering av landsbygdsstrategin innebär en förbättring 
för alla kommuninvånare. 

Barn- och unga har varit delaktiga i processen genom att svara på en enkät framtagen 
för ungdomar som funnits på plats på ungdomsgården, samt att fritidsverksamheten 
har fått göra ett fotocollage om vad landsbygd är för barnen. Detta gjordes även till en 
utställning och ställts ut på kulturhuset. 

Björn Stafbom       Daniel Jarl 

Samhällsbyggnadschef                                             Chef för avd. översiktsplanering 

Expedieras till:
Akten
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING – STRATEGI

Strategier anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Den är vägledande 
för beslut och styrning. Strategier innehåller övergripande mål och inriktning inom 
ett avgränsat område i syfte att nå upp till en önskad nivå. Strategier som antas av 
nämnd ska stödja befintlig vision, strategi eller policy om sådan finns antagen av 
fullmäktige.

Landsbygdsstrategi 
2022-2026
Fastställd av xxx åååå-mm-dd § xx

Avdelning/enhet med ansvar för revidering:
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FRAMTAGANDE AV STRATEGIN

Deltagande och dialog 
Alla kommunens förvaltningar har varit delaktiga i framtagandet av strategin och en 
omfattande dialog har förts med invånare, föreningar och företagare.  

(Ange källa till eventuella bilder/fotografier i dokumentet)

Remissversion 

Detta är en remissversion. Kommunfullmäktige ska anta den slutgiltiga landsbygdsstrategin. 
Denna version innehåller strategiska inriktningar. 
Det kommer även tas fram en processbeskrivning om dialog och hur landsbygdsstrategin är 
framtagen. 
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2. Om strategin
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunen ska 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna.  
Strategin gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Definition 

Med landsbygder menas i detta dokument kommunen exklusive Vallentuna tätort. 
Det innebär att landsbygdens avgränsning kan förändras över tid beroende på hur 
Vallentuna tätort på sikt växer. För att undvika generaliseringar och för att påminna 
om att kommunens olika delar ser olika ut och har olika förutsättningar, används 
”landsbygder” istället för ”landsbygden”.

Kommunens styrdokument 

Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 
Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner är särskilt viktig för landsbygdernas 
utveckling.  

Översiktsplanen med fördjupningar är vägledande för den fysiska utvecklingen i 
kommunen. De uttrycker kommunens vilja och syftar till att markanvändningen och 
kommunens rumsliga struktur ska bli så bra som möjligt. Detta omfattar bland annat 
områden som föreslås utvecklas för bebyggelse och hur mark-, och vattenområden 
ska förvaltas. Planerna syftar till att uppnå en bra helhet och forma en framtid där 
människor och företag kan leva och växa hållbart och där kommunen utvecklas med 
hänsyn.  

Grönstrukturplan, Blåplan och Avfallsplan är andra exempel på styrdokument som 
innehåller insatser som är viktiga för landsbygdsutvecklingen. 

Mål och syfte

Målsättningen är att tydliggöra kommunens vilja, rådighet och möjligheter för 
landsbygdernas utveckling samt att öka samverkan och kommunikationsflöden inom 
och mellan kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners. 

Landsbygdsstrategin syftar till att öka kunskapen om landsbygdernas kvaliteter, 
utmaningar och förutsättningar samt stärka landsbygdsperspektivet i kommunens 
olika verksamheter. Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i 
ordinarie styrning i kommunen. 
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3. Landsbygdsstrategi 
Vallentuna kommun har en stor landsbygd, med cirka 8000 boende på landsbygderna 
och i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen och 
Frösunda. Roslagsbanan och bussarna på E18 bidrar med närhet till attraktiv 
kollektivtrafik. 

Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter 

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och närheten till 
Arlanda skapar drivkrafter för att bo, verka och leva på Vallentunas landsbygder. 

Landsbygdernas utveckling är beroende av ett starkare befolkningsunderlag för att 
kunna utveckla service, kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Samtidigt är det en 
förutsättningar att varje enskilt områdes unika förutsättning tas till vara. 
Utvecklingen behöver ske i samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas 
kvaliteter, såsom exempelvis öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, 
rekreationsområden och djurhållning.  

Lokal utveckling 

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan 
det offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla 
lokalsamhällen.  Det handlar lika mycket om möjligheter till ett aktivt liv, såsom 
möjligheten till att vara delaktig i utformning eller i sociala sammanhang.  Varje 
kommundel har och kommer att ha olika förutsättningar gällande tillgång till och 
behov av service och kollektivtrafik, hur föreningslivet är uppbyggt och lokalt 
engagemang. 

Systematiskt belysa olika perspektiv 

Kommunens landsbygdsarbete stärks genom att systematiskt belysa olika kvaliteter 
och perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för landsbygdsutvecklingen inom 
områden såsom bostadsbyggande, infrastruktur, de gröna näringarna, demokrati och 
delaktighet. Det ger potential att locka talanger, mer kompetens, nytänkande och 
investeringar och utnyttjar på så sätt också det strategiska läget till fullo.

Kommunens verksamhet

Genom såväl kommunens lagstadgade kärnverksamhet som kommunens egna 
initiativ verkar de kommunala verksamheterna för att landsbygderna bibehåller och 
utvecklar de kvaliteter som gör att hela kommunens attraktivitet ökar. 

Kommunens lagstadgade uppgifter är social omsorg (äldre- och handikappomsorg 
samt individ- och familjeomsorg); för-, grund- och gymnasieskola; plan- och 
byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten och 
avlopp; räddningstjänst; krisberedskap, krishantering och civilt försvar; 
biblioteksverksamhet; och bostäder. Kommuner har också en skyldighet att i sina 
verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 
barnkonventionen
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Dessa uppgifter är viktiga grundförutsättningar för ett attraktivt liv och 
näringsverksamhet på landsbygder. Samtidigt medför geografiska och demografiska 
skillnader inom kommunen att förutsättningarna för kommunens samhällsservice 
varierar. Befolkningsmängd och servicegrad hänger ihop. I de fall där 
befolkningstätheten är låg kan det krävas andra förhållningssätt och/eller 
samverkansformer för att säkra servicefunktioner på sikt. 

Kommunen kan också besluta om egna initiativ. Dessa uppkommer utifrån ett behov 
eller vilja och tas av berörd nämnd. Kommunen arbetar redan idag med att 
exempelvis skapa förutsättningar och samverka med andra offentliga och 
kommersiella aktörer inom näringslivsutveckling, infrastrukturutveckling, klimat-, 
och miljöarbetet samt för att tillgänggöra en aktiv och meningsfull fritid i hela 
kommunen. 

Projektmedel för lokal utveckling med Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden

Från och med 2023 finns möjligheten för Vallentunas civilsamhälle och företagare på 
landsbygderna att tillsammans söka projektmedel för lokal utveckling från den ideella 
föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. I föreningen Upplandsbygd ingår 
Uppsala (exklusive Uppsala stad), Sigtuna (exklusive Märsta), Knivsta, Östhammar 
och från och med 2023 Vallentuna kommun (exklusive Vallentuna tätort).  Målet med 
leadermetoden är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, 
nya företag och fler jobb.  I Upplandsbygds utvecklingsstrategi är de två övergripande 
målen levande och inkluderande bygder samt Hållbara näringar och nya lösningar. 

Grundtanken med Leadermtoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av 
de som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och 
offentlig sektor som tillsammans bildar en ideell förening, där styrelsen består av 
representanter från ideell, offentlig och privat sektor i varje kommun. Samverkan är 
också en ett krav för att få medel. 

Kommunens vision visar vägen framåt  

Kommunen vision- ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och 
idéer växer”- beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter och ska stå för. En 
kommun med mod att skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Detta har varit ingången i den breda dialog med såväl invånare som 
medarbetare och förtroendevalda inom kommunorganisationen som ligger till grund 
för framtagandet av denna strategi. 

Sex områden har prioriterats framåt: 

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
 Samverkan, demokrati och delaktighet 
 Bo på landsbygd 
 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
 Upplevelser och friluftsliv  
 Tillgänglighet och infrastruktur 
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3.1 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 

Livskraftiga och aktiva gröna näringar är förutsättningar för att bevara och utveckla 
landsbygderna samt för företagande som nyttjar odlingslandskapets värden. En ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och energi är viktigt för att möta framtida 
samhällsutmaningar. 

Utgångspunkten är det finns goda förutsättningar för företagare att verka på 
landsbygderna och att det offentliga, företagare och civilsamhälle tillsammans skapar 
förutsättningar för en levande landsbygd. 

Mer lokalt producerad mat i offentlig måltid  

Kommunen arbetar med att skapa innovationer och möjliggöra lokal mat i offentlig 
måltid. Detta skapar mervärden för hela kedjan att växa och förutsättningar skapas 
även för andra branscher.  Både befintliga eller nyetablerade lokala företag kan 
diversifiera sig inom exempelvis transportbranschen, samlastningscentraler, 
slaktanläggningar, kvarnar, bagerier och andra förädlingsföretag eller annan del som 
bidrar till det lokala livsmedelssystemet. 

Utöver lokala råvaror och produkter finns potential att främja lokal produktion och 
förädling av livsmedel via så kallade pedagogiska mertjänster förbättrar 
krisberedskapen vad gäller livsmedelsförsörjning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen och Barn och ungdomsnämnden 

Främja innovation och klimatsmarta lösningar för hållbart jordbruk 

Jordbruket är en förutsättning för att landsbygdernas kvaliteter ska bibehållas. 
Kommunen har kunskap, kompetens för att förstå jordbrukets och andra 
landsbygdsnäringars behov och utmaningar. Klimatförändringar, ökade drivmedels- 
och elpriser medför stora utmaningar för jordbruket. Det finns möjligheter med både 
vätgas och biogasutveckling. Kommunen verkar för att öka den hållbara lokala 
produktionen av förnybar energi och drivmedel. 

Kommunen arbetar för att viktiga ekosystem samt ekosystemtjänster synliggörs, 
bevaras och förvaltas då dessa långsiktigt utgör en grundförutsättning för 
landsbygdsnäringar. Kommunen sprider kunskap, driver på och stöttar initiativ till 
vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder. 

Jordbruksmark är en ändlig resurs med högt värde för nuvarande och kommande 
generationer. Det är en konkurrens om markresurserna, för utveckling av 
jordbruksverksamhet men också samhällsutveckling i stort. Kommunens intention är 
att så långt det är möjligt skydda brukningsvärd jordbruksmark och att 
jordbruksmark bara får tas i anspråk när det finns ett väsentligt samhällsintresse av 
detta och en avsaknad av annan lämplig lokalisering.
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Stärka långsiktiga förutsättningar för näringslivsutveckling på 
landsbygderna 

Kommunen skapar långsiktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen bland 
annat genom den fysiska planeringen. Kommunen verkar för god infrastruktur och 
logistik för produkter, transporter och energi. 

Kommunen främjar det lokala näringslivets utveckling och ett företagsvänligt klimat 
genom nätverkande, dialog och arbetet med företagslots. Kommunen skapar 
möjlighet för en proaktiv dialog inom prövning och tillsyn.  En bra kontakt och 
kontinuerlig dialog med företagare ger en bättre inkännande kunskap om deras 
förutsättningar och på så sätt blir också den lokala utvecklingen mer förankrad och 
kopplad till platsens och företagens förutsättningar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Stärka en attraktiv besöksnäring

Verksamheter inom besöksnäring kan skapa jobb, intäkter, en god livsmiljö samt öka 
upplevelseinnehållet och identiteten av Vallentuna för både invånare och besökare. 
Ökad besöksnäring ställer krav på planering och samordning av trafik- och 
friluftsinfrastruktur1. 

Kommunen tillhandahåller en plattform för marknadsföring av event och besöksmål i 
kommunen. Kommunen bjuder in till nätverksträffar kring besöksnäring för att 
inspirera, sprida kunskap och tillsammans arbeta med marknadsföring, former för att 
stötta lokala idéer och initiativ samt möjligheten att kunna ta emot besökare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

3.2 Samverkan, dialog och delaktighet 

Landsbygdsutvecklingen sker i dialog med invånare, föreningar och företagare. 
Utgångspunkten är att Vallentuna tar tillvara på och använder den lokala och 
platsspecifika och branschkunskapen som finns på landsbygderna genom delaktighet, 
dialog och samverkan. Det är ett av kommunens verktyg för att skapa bättre kvalitet 
för kommuninvånarna och företagare på landsbygderna.  

En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande 

En kontinuerlig dialog vid komplexa samhällsfrågor skapar ett bättre och mer 
effektivt beslutsunderlag. En dialog, som görs medskapande och tillitsbaserad, har en 
betydelse för att värna och stärka den representativa demokratin. Civilsamhället är 
ofta en källa för båda nätverksskapande, mobilisering i bygderna och hjälp för att nå 

1 Friluftsinfrastruktur kan exempelvis vara information om rent vatten, soptunnor, toaletter, 
parkering. 
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så många som möjligt. Hur kommunen på bästa sätt når ut kan se olika ut i varje 
enskild bygd.

Dialogen måste ske systematiskt, alla tycker inte lika och allas röster ska kunna bli 
hörda. Kommunen samverkar som en helhet. Det kommunen gör inom en 
verksamhet kan påverka relationen till en annan.  

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart engagemang 

Kommunen är mån om civilsamhället och företagare. Kommunen sprider genom sina 
kanaler, såsom hemsida och servicefunktioner, kunskap om bland annat 
finansieringsmöjligheter och utbildningar.  

Genom tydlig samordning internt skapar kommunen hållbara och tydliga sätt för 
samhället att engagera sig på i samhällsutvecklingen. Kommunen strävar efter ett 
hållbart engagemang som sker på lika villkor. I dialogen har det framkommit att det 
finns lokalt engagemang inom olika ämnesområden såsom trafik, hållbarhet, äldres 
och ungas fritid. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, 
Fritidsnämnden, Socialnämnden 

Öka kommunens synlighet på landsbygderna och i orterna 

Det finns ett behov av att öka kommunens synlighet på landsbygderna. Kommunen 
finns idag exempelvis representerade på platser genom skolor och bibliotek. 
Kommunens närvaro efterfrågas ofta i dialogen, likväl, vad kommunen gör för 
landsbygderna där kommunens närvaro på plats är låg. Kommunen använder sina 
lokaler som informations- och kommunikationsnoder för att öka kommunens 
synlighet.

På landsbygderna arrangeras – utifrån lokala initiativ många lokala evenemang. Det 
kan vara allt från syföreningens träffar, LRF:s medlemsmöten, marknader, välbesökta 
fotbollsmatcher, spontana besök vid nyspolad is eller dylikt. 

Kommunen tar vara på möjligheten till dialog på plats under de lokala evenemang och 
platser där det rör sig många människor för att stötta det lokala civilsamhället och 
företagslivet men också för att nå så många som möjligt med information- och 
kommunikationsinsatser. På detta sätt kan kommunens närvaro synliggöras på plats i 
varje kommundel. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Kommunens lokaler - som språngbräda för delaktighet i lokal 
utveckling 

Tillgång till bra lokaler som är anpassade som mötesplatser eller för fritidsändamål är 
en förutsättning som inte alltid finns att tillgå. Lokalerna på landsbygderna 
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samutnyttjas redan i stor utsträckning, framför allt där det inte finns kommunala 
lokaler. 

Kommunen använder i den mån det är möjligt sina lokaler som språngbräda för att 
vara delaktiga i den lokala utvecklingen och stärka föreningslivet och nätverkande. 
Samnyttjandet skapar en identitet och bidrar till sociala mötesplatser. Det finns ett 
behov av flexibla lösningar för att kunna inrymma fler olika möjligheter och 
aktiviteter i lokalerna, såsom exempelvis musikevenemang och teateruppsättningar.  

Kommunen följer kontinuerligt, i dialog med föreningsliv och företagare, behovet av 
nya och existerande anläggningar för fritidsaktiviteter och samlingslokaler i orterna 
och på landsbygderna. Det kan även finnas andra kommunala lokaler, såsom 
skollokaler, som kan fungera och utvecklas som mötesplatser i de olika 
kommundelarna. I de kommundelar kommunen inte äger lokaler krävs en aktiv 
samverkan med det lokala civilsamhället. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden

3.3 Att bo på landsbygd

I kommunen finns goda möjligheter till ett lantligt boende med tillgång till de unika 
kvaliteter som landsbygderna och de mindre orterna har, men med fortsatt närhet till 
en starkt växande arbetsmarknad. I kommunens översiktsplan pekas Lindholmen, 
Kårsta och Karby/Brottby2 ut som servicepunkter. Dessa servicepunkter är viktiga för 
närliggande landsbygd. 

Servicepunkterna ska stärkas och utvecklas

Servicepunkterna ska ges goda förutsättningar för både kommunal och kommersiell 
service. Inom kommunens rådighet verkar kommunen för nya möjligheter att erbjuda 
service samt öka kommunens närvaro och dialog med invånare och företagare på 
landsbygderna genom innovativa, mobila och/eller digitala lösningar. Kommunen 
förverkligar intentionerna i de fördjupade översiktsplanerna och tar ett helhetsgrepp 
över utvecklingen i orterna tillsammans med företagare och invånare.

I servicepunkterna ska det finnas utrymme för funktioner såsom skola, förskola, 
idrott och fritid, lekplats, omsorg, kulturutbud, bibliotek, plats med tillgång till IT- 
uppkoppling. Utbudet kan variera i förhållande till det lokala behovet på plats, men 
gemensamt är att funktionerna tillsammans skapar en mångfald. Utbudet i 
servicepunkterna ska stärka den sociala samvaron och erbjuda mötesplatser för alla 
åldrar och behov. 

2 I regionalt sammanhang benämns Karby/Brottby som servicenod. En servicenod tillskillnad 
från en servicepunkt har god tillgång till kollektivtrafik. 
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Stärka utvecklingen i hela kommunen 

Kommunen har överlag en god beredskap och framförhållning gällande 
detaljplanering i de mindre orterna. Utvecklingen utgår från att bevara styrkorna och 
addera nya värden – att skapa livskvalitet. Kommunens grundinställning är att en 
levande landsbygd ska värnas även i framtiden och att utveckling av bebyggelse på 
landsbygderna är positiv.  Alla kommundelar ska finnas med. Begränsande faktorer 
för verksamhets- och bostadsutveckling behöver belysas, analyseras och 
kommuniceras.

Närheten till Arlanda medför möjligheter i form av arbets- och mötesplatser såväl 
som en hög tillgänglighet till både nationell och internationell marknad. Samtidigt 
kan den flygtrafik som genereras upplevas som störande. Kommunen arbetar för en 
acceptabel bullerpåverkan från Arlanda. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

En proaktiv dialog för att mötas kring bostadsutveckling 

För att på ett så bra sätt kunna mötas kring bostadsbyggande och ökat 
exploateringstryck på landsbygderna för kommunen en proaktiv dialog med invånare 
och företagare om lämplig utveckling och avvägningar. 

En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt utifrån plan- och 
bygglagen. Kommunen bidrar med kunskap och kompetens inom tillsyn och 
myndighetsfrågor och för en proaktiv dialog inom exempelvis kulturmiljö-, och 
miljöfrågor redan innan prövning. Syftet är att stötta de sökande att beakta värden så 
långt som möjligt innan ärendet kommer in till kommunen.  Företagslotsen och 
bygglovsträffar är redan etablerade servicefunktioner och ger möjligheter att få 
vägledning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Kulturnämnden

Möjliggöra för kvarboende i mindre orterna och på landsbygderna 
Möjligheten till kvarboende underlättas genom hemtjänst, bostadsanpassningar och 
trygga tekniska lösningar. Kommunen möjliggör en ökad valfrihet av 
hemtjänstutförare i glesare landsbygd och hemtjänstens ersättningsmodell anpassas 
efter landsbygdernas förutsättningar.

Ansvar: Socialnämnden och Kommunstyrelsen

3.4 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
Kommunens intention är att alla invånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid samt att 
barn och elever inom alla kommunens förskolor och skolor erbjuds likvärdiga 
förutsättningar. Utgångspunkten är att både den kommunala och kommersiella 
servicenivån i största möjliga mån ska bibehållas och utvecklas i de utpekade 
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servicepunkterna. Det måste finnas en långsiktighet och transparens i 
landsbygdsutvecklingen. 

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna. En del av 
den upplevda otryggheten som finns beror på avsaknad av tillräckliga mötesplatser 
och aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar 

Attraktiva skolor och förskolor på landsbygden

Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja 
invånare, förskolebarn och elever, civilsamhälle och företag i gemensam strävan för 
ett hållbart Vallentuna. Skola och förskola har både ett värde för utbildning men 
också ett starkt symboliskt värde för landsbygderna och orterna3. En bra skola skapar 
ett mervärde och attraktivitet för bygden, för både inflyttning och 
näringslivsutveckling. 

Kommunens skolor och förskolor belägna på landsbygderna ska vara attraktiva att 
välja för såväl elever som för personal. Skolor och förskolor ska främja barn och ungas 
goda levnadsvanor bland annat genom att stimulera till fysisk aktivitet. Skolorna och 
förskolorna nyttjar det naturnära läget i undervisningen för barn och elever och 
använder sig regelbundet av fördelen att naturen finns så nära. Skolorna satsar också 
på rörelse och upplevelser i naturen och har samarbete med flera lokala föreningar för 
att ge eleverna en bra grund att stå på vad gäller rörelse, hälsa och de möjligheter som 
naturen ger. 

Ansvar: Barn och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden 

Utveckla trygga och attraktiva mötesplatser
Kommunen strävar efter att ge alla kommuninvånare tillgång till trygga, rena, 
utvecklande, jämställda och kreativa offentliga lokaler och allmänna platser. Vid 
skapandet av mötesplatser, lekplatser och utveckling av lokaler är det viktigt att 
fördjupa sig i platsen och lyssna in de behov för socialt och ekonomisk hållbar 
utveckling som finns. 

Allmänna samlingslokaler och platser, både kommunala eller andra, skapar möjlighet 
för alla kommunens invånare att få tal del av kommunala satsningar och olika former 
av aktiviteter. Naturliga mötesplatser och lokala träffpunkter bidrar till att minska 
social utsatthet och känsla av ensamhet. Besöksantal måste ställas i relation till 
bygdens behov och inte ställas i relation till liknande platser i exempelvis Vallentuna 
tätort.

Kommunen skapar tillsammans med civilsamhälle och företagare förutsättningar för 
att livsmiljöer och platser ska uppfattas som trygga och attraktiva och rena.

Ansvar: Alla kommunens nämnder 

3 Skolorna på landsbygderna är belägna i Karby/Brottby, Kårsta och Lindholmen 
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Transparens och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter  

Kommunen är transparent med vilken service som kommer finnas på både kort- och 
lång sikt för att säkra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygderna genom 
livets olika skeden

För vissa kommundelar kan det vara längre till service än andra, i dessa områden kan 
det bli aktuellt att se över möjligheterna med viss ambulerande service, exempelvis 
fritidsledare, skolbibliotek, träffpunkter, informationsträffar eller rådgivningskvällar. 
För att detta ska bli lyckat behövs tillgång till lokaler. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder

Utvecklad kommersiell och kommunal service 
Utbudet i servicepunkterna stärker den sociala samvaron och erbjuder mötesplatser 
för alla åldrar och behov. För att servicen ska bli livskraftig på landsbygderna krävs 
också att servicen nyttjas lokalt.  

Kommersiell service har stor potential att öka attraktionskraften i kommunens 
mindre orter. För utvecklingen av Kårsta pekas en etablering av dagligvaruhandel ut 
som betydelsefullt för utvecklingen.  Servicen i servicepunkterna behöver utvecklas 
att möta behov över tid. Kommunen arbetar ständigt för att nå fler och tillgängliggöra 
service med fortsatt god kvalitet. Kommunen verkar även för att kommersiell eller 
annan offentlig service förbättras. 

För att kunna möjliggöra olika typer av service på landsbygderna är innovation och 
samverkan viktigt. Både mellan olika offentliga förvaltningar men också tillsammans 
med ideella och privata aktörer. Serviceutvecklingen sker utifrån ortens/bygdens 
förutsättningar och utifrån de befintliga värden som finns på platsen. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

3.5 Upplevelser och friluftsliv 

Friluftsliv bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar 
tillväxt, landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i natur- 
och kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Landsbygden har stor potential genom närheten till naturen, som skapar goda 
förutsättningar för friluftsliv och meningsfull fritid. 

Den ökande mängden specialintressen, digitalisering, förändrade attityder till natur 
och hälsa är några de större trender som på olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 
Landsbygderna har stor potential genom närheten till naturen skapa förutsättningar 
för ett bra friluftsliv.
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Verka för ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar  
Kommunen erbjuder många och långa vandringsleder, vackra vattendrag, sjöar, unik 
natur i form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. Här finns aktiviteter på 
både sommar- och vinterhalvåret som ger den som bor och verkar här en stor 
rikedom av möjligheter.

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 
organisationers samt företags engagemang är grunden för människors möjligheter till 
friluftsliv.  Kommunen verkar för att landsbygderna som en plats för friluftsaktiviteter 
fortsätter att utvecklas och synliggöras.

Jämlika förutsättningar för att utöva friluftsliv skapas bland annat genom att 
människor, oberoende av individuella förutsättningar, på hållbara sätt kan ta sig till 
och runt i naturområden.  Kommunen verkar för att underlätta för invånare och 
besökare att kunna ta sig kollektivt till besöksmålen och att goda 
parkeringsmöjligheter finns.  Utvecklingen behöver ske i samklang med den lokala 
platsen. Kommunens samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till 
friluftslivets olika behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Kommunen samverkar med markägare, föreningar och företag för att stärka ett brett 
friluftsutbud som skapar möjligheter för – och väcker intresse hos - fler. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Främja lokal delaktighet i friluftslivsarbetet

I arbetet med friluftsliv möts flera olika aktörer med olika perspektiv. Kommunen har 
begränsad rådighet och för utvecklandet av leder och besöksmål krävs ett lokalt 
engagemang där markägare, föreningar och lokalbefolkning är delaktiga och 
samverkar i processen tillsammans med kommunen och entreprenörer. 

Kommunen arbetar med friluftslivet på nya sätt. Samsyn, tillit och delat ansvar krävs 
för att omhänderta friluftslivets arena - natur- och kulturlandskapet. Genom att från 
idé till planering, genomförande och uppföljning involvera och föra dialog med olika 
intressenter och målgrupper främjar kommunen intresse, engagemang och känsla av 
ägarskap.

Kommunen fortsätter att etablera samarbete med det lokala civilsamhället, 
Kulturskolan, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, 
kulturaktörer samt lokala företag för att öka möjligheterna för ungas aktiva fritid. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Verka för möjligheten att förstå och uppleva kulturhistoriska värden 

Kulturarvet är en grund för en god livsmiljö, för invånarnas förankring i hembygden 
och för Vallentunas identitet. Vallentunas kulturmiljöer är också framtidskapital i 
lokal och regional utveckling. En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska 
värden ger attraktiva besöksmål såväl som bostadsområden och platser. 
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En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska värden ger attraktiva besöksmål 
såväl som bostadsområden. Kommunen arbetar för att Vallentunas kulturmiljöer, 
exempelvis det levande historiska odlingslandskapet och världens runstenstätaste 
område används som resurs för social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Med en 
helhetssyn på landskapet i planering och förvaltning omhändertar och utvecklas 
kommunens byggnader, platser och områden.

Ansvar: Kulturnämnden 

3.6 Tillgänglighet och infrastruktur 

Transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning och ska erbjuda en valfrihet 
i valet av färdmedel samtidigt som det ska vara attraktivt att resa hållbart. 
Kommunens invånare och företagare ska ha god tillgänglighet till service, 
arbetsmarknads och viktiga målpunkter såväl inom kommunen som till 
grannkommunerna, regionen och globalt. Kommunens utgångspunkt är att verka för 
en ökad framkomlighet och trafiksäker trafikmiljö i orterna och på landsbygderna.  

Verka för åtgärder längs statligt vägnät 

Landsbygdsvägarnas kvalitet och bärighet är avgörande för framkomlighet för 
utryckningsfordon, sopbilar och näringslivets fordon. Samtidigt så är de smala och 
kurviga landsbygdsvägarnas sig ett kulturarv och också en landsbygdskvalitet. Många 
av landsbygdsvägarna är idag inte dimensionerade för stora och tunga fordon eller 
den trafikmängd som skapas. Många av landsbygdsvägarna, förutom att de är smala 
och kurviga, saknar vägren, har beläggningsskador och saknar säkra passager över 
väg och trafiksäkra busshållplatser.  

Kommunen arbetar systematiskt för att påtala och visa på landsbygdernas behov och 
förutsättningar för Trafikverket och Region Stockholm. Det är i första hand 
Trafikverket som ansvarar för och investerar i belysning, cykelvägar och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs statliga vägar. Kommunen samarbetar även med 
enskilda väghållare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Verka för en utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behöver högre turtäthet och starkare kopplingar till och från och 
mellan de utpekade servicepunkterna och Vallentuna centrum samt andra regionala 
stadskärnor. Kommunen verkar för trafiksäkra busshållplatser och fler turer i 
kollektivtrafiken samt att konceptet med anropsstyrd trafik implementeras och 
utvecklar landsbygdstrafiken. 

Det är angeläget att det finns goda omstigningsmöjligheter från bil eller buss till de 
mer reguljära buss- och tåglinjerna på landsbygderna. 
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Verka för ökad trafiksäkerhet och mobilitet 
Bilen kommer fortsatt vara viktig för landsbygdsbefolkningen. Därför blir hela-resan-
perspektivet viktigt. Infartsparkeringar, en pålitlig Roslagsbana och busstrafik 
tillsammans med infartsparkeringar skapar goda förutsättningar för landsbygdsborna 
att resa hållbart. 

Ett utvecklad gång- och cykelvägnät till, mellan orterna och landsbygderna 
efterfrågas. Detta är särskilt viktigt kopplat till barn och ungas skolvägar och 
rörelsefrihet.  Kommunen ska arbeta för att ta fram fördjupade studier för 
tillgänglighet för cykel i de utpekade stråken i översiktsplanen. 

Vallentunas landsbygdsvägar är också attraktiva för cykelturism, tävlingar och allmän 
cykelträning. Kommunen är en populär cykelkommun för fritids- och 
tävlingscyklister. Här behövs samarbete med Regionen och Trafikverket för att kunna 
möjliggöra cykelturism.  

Verka för utbyggt fibernät med hög hastighet 
Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för invånare, näringsliv och 
besökare att få tillgång till samhällets pågående digitalisering och dess digitala 
tjänster, exempelvis viss myndighetsservice. Detta är viktigt för att landsbygdsborna 
ska få likvärdig möjlighet till information, kommunikation och service och för alla 
åldrar.
Kommunen arbetar för att en ökad andel av företagare och hushåll har tillgång till 
utbyggt fibernät med hög hastighet. Kommunen fortsätter identifiera områden som 
har behov av utveckling och som kan få ta del av bredbandsstöd.
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4. Genomförande 
För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Landsbygdsstrategin bör beaktas i kommunens bolagsstyrning.

För att lyckas med intentionerna i landsbygdsstrategin behöver kommunens nämnd- 
och förvaltningsöverskridande arbete förbättras. Med utgångspunkt i landsbygdernas 
behov och utmaningar behöver kommunen ta ett gemensamt, samlat grepp över orts- 
och bygdeutvecklingen och systematiskt arbeta för att skapa synergieffekter mellan 
olika verksamheter och projekt. 

Aktivitetsplanering och utvecklingsinsatser för landsbygdsarbetet med bäring på 
landsbygdsfrågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Samordning inför 
verksamhetsplanering sker lämpligen inom ramen för kommunledningskontorets 
nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 

Ökad samverkan genom leadermetoden 
Kommunen mobiliserar, skapar utrymme för nya idéer, möjlighet och initiativ att 
växa på landsbygderna och i orterna samt skapar förutsättningar för att kommunens 
arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling blir lyckat och får en bra uppväxling 
av de medel kommunen går in med. Leaderprojekten drivs i första hand av 
civilsamhället i samarbete med näringsliv. 

Ansvar: Kommunstyrelsen  

Uppföljning 
Landsbygdsaspekter av arbetet vävs in i verksamhetsplaner och följs upp inom ramen 
för ordinarie verksamhetsuppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-19

Referensnummer för signaturer:

§ 34
Remissvar om landsbygdsstrategi (BUN 2022.062)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget remissvar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har skickat en remiss om landsbygdsstrategi till 
barn- och ungdomsnämnden. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ska 
landsbygdsstrategin visa kommunens viljeinriktning för arbete för en hållbar och 
sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att landsbygderna 
ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som presenteras i en 
bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §25 BUN AU Remissvar om landsbygdsstrategi
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-01, Remissvar, landsbygdsstrategi
 Remissvar om landsbygdsstrategi, barn- och ungdomsnämnden
 Remiss, Förslag på Landsbygdsstrategi



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2022-04-01

DNR BUN 2022.062 
HELENA HÖGBERG SID 1/1
HR-PARTNER 
  
HELENA.HOGBERG@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Remissvar om landsbygdsstrategi

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har skickat en remiss om 
landsbygdsstrategi till barn- och ungdomsnämnden. Enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ska landsbygdsstrategin visa 
kommunens viljeinriktning för arbete för en hållbar och sammanhållen 
samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att landsbygderna ska 
bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som 
presenteras i en bilaga.

Konsekvenser för barn
I förslaget till remissvar anges hur förslaget till landsbygdsstrateg förhåller sig till 
nämndens mål och uppdrag gällande barn och elever.

Susanna Falk Helena Högberg
Utbildningschef HR-partner

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen



VALLENTUNA KOMMUN 2022-04-01
SID 1/1

Remissvar om landsbygdsstrategi, 
barn- och ungdomsnämnden
Nämndens mål och uppdrag
Enligt landsbygdsstrategin ska landsbygdsperspektivet beaktas i nämndernas 
verksamhetsplaner, vilket går i linje med barn- och ungdomsnämndens ansvar som 
huvudman för skolväsendet; att säkerställa att barn och elever har lika tillgång till 
utbildning av hög kvalitet oavsett var man bor. Att säkerställa likvärdig utbildning till 
alla barn och elever i kommunen är centralt i nämndens systematiska kvalitetsarbete 
och ligger till grund för formulerande av mål och prioritering av 
utvecklingsaktiviteter.
 
Barn- och ungdomsnämnden ser att landsbygdsstrategins fokus på hållbar utveckling 
för landsbygderna samt på att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn och 
ungdomar, överensstämmer med nämndens mål och med de nationella målen i 
läroplanerna. 

Vidare lyfter landsbygdsstrategin hur skolorna satsar på rörelse, hälsa och upplevelser 
i naturen för att skapa attraktiva skolor, vilket stämmer väl överens med nämndens 
prioriteringar. Det kan dock betonas att nämndens främsta uppdrag är att skapa 
förutsättningar för en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet. 
Satsningar på rörelse och hälsa skall främja och underlätta för skolorna att lyckas med 
huvuduppdraget. 

Strategin tar också upp att skollokaler kan fungera och utvecklas som mötesplatser i 
de olika kommundelarna. Ett samnyttjande av lokaler ses som positivt av nämnden, 
men det är värt att understryka att barn- och ungdomsnämndens huvudsakliga 
uppdrag inte innefattar lokalfrågor eller ansvar för organisering av uthyrning.

Uppföljning
Samordning inför verksamhetsplanering ska ske inom ramen för
kommunledningskontorets nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 
Barn- och ungdomsnämnden menar att ett sådant forum ger goda förutsättningar för 
förvaltningarna att få en helhetsbild av arbetet kopplat till landsbygdsstrategin. Dock 
behöver planeringen ske vid lämplig tidpunkt innan nämnderna har satt sina mål, för 
att på så sätt kunna samordna arbetet med nämndernas prioriterade områden samt 
för att säkerställa att resurser finns tillgängliga för eventuella övergripande 
satsningar.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-03-29

Referensnummer för signaturer:

§ 24
Remissyttrande angående Landsbygdsstrategi (KN 2022.021)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta kulturförvaltningens förslag till remissyttrande.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, föreningar, 
företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. Landsbygdsstrategin visar på 
kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska arbeta för en hållbar och sammanhållen 
samhällsutveckling på landsbygderna.

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela 
Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

Kulturförvaltningens förslag till remissyttrande till landsbygdsstrategin är bifogat som bilaga.

Yrkanden
Susanna Kriström (SD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-03-22, Remissyttrande angående Landsbygdsstrategi
 Yttrande Landsbygdsstrategi
 Remiss förslag på Landsbygdsstrategi
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNINGEN 2022-03-22

DNR KN 2022.021 
LENORE WEIBULL SID 1/2
KOMMUNANTIKVARIE
  
LENORE.WEIBULL@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Remissyttrande angående 
Landsbygdsstrategi 

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att anta kulturförvaltningens förslag till remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska 
arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till 
kommunens övriga styrdokument.

Kulturförvaltningens förslag till remissyttrande till landsbygdsstrategin är bifogat 
som bilaga. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Vallentunas landsbygd har stora kultur och naturvärden. Det är av stor vikt att 
Vallentuna växer på ett medvetet och hållbart sätt som utgår från befintliga strukturer 
och brukande. Social hållbarhet ska beaktas på landsbygden och genom dialog ska 
kommunen kunna nå ut med sitt utbud även utanför tätorten. I vårt yttrande lyfter vi 
kulturnämndens båda styrdokument; Policy för konst i offentlig miljö vid ny-och 
ombyggnation samt Kulturmiljö för Vallentuna kommun samt vikten av att följa dessa 
riktlinjer. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Anders Dahlgren Lenore Weibull
Kulturchef Kommunantikvarie



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2022-03-22

DNR KN 2022.021 
SID 2/2

Expedieras till:
Akten



YTTRANDE
DNR  KN 2022.02121 

2022-03-2221

SID 1/2

LENORE WEIBULL KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNANTIKVAIRE VALLENTUNA KOMMUN

LENORE.WEIBULL@VALLENTUNA.SE

KULTURFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 15 · 186 86  VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 849 10

WWW.VALLENTUNA.SE

Kulturnämndens yttrande angående 
förslag till landsbygdsstrategi

Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska 
arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till 
kommunens övriga styrdokument.

I strategin har sex prioriterats områden pekats ut: 
- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

Kulturnämnden är positiv till förslaget till landsbygdsstrategin och ser att den går i 
linje med det också nämnden vill uppnå. Det är en omfattande strategi med höga 
ambitioner, särskilt vad gäller samverkan, lokal förankring, dialog, besöksnäring och 
friluftsliv. 

Dialog och samverkan
Kulturnämnden ser positivt på det stora fokus som finns på dialog och samverkan. Att 
civilsamhället och föreningslivet lyfts i denna fråga är särskilt positivt. 

Kulturnämnden vill dock lyfta förutsättningarna som många föreningar verkar under 
där tid är en avgörande och ibland utmanande parameter att ta i beaktning. Även om 
kulturnämnden ser positivt till att intresserat för dialog och samverkan skulle öka i 
och med antagandet av strategin bör detta också utgå från föreningarnas 
förutsättningar och samordnas internt för att inte riskera en allt för ökad 
arbetsbelastning för alla de ideella som utgör föreningslivet.  



2022-03-23
SID 2/2

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 01
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Höga ambitioner, men med vilka resurser? 
Kulturnämnden ser positiv på den höga ambitionsnivån som presenteras i förslaget 
till landsbygdsstrategin. Kulturnämnden vill, i linje med förslag, att aktiviteter, 
mötesplatser och utbud ska vara lättillgängliga och finnas nära i alla kommunens 
lokalsamhällen. 

Vad som dock är viktigt att poängtera är att de höga ambitionerna också kan medföra 
ett ökat behov av resurser. Etablering och skötsel av friluftsområden, ökat antal och 
förbättrade mötesplatser, tätare dialog och en generellt förbättrad kvalité på det 
utbud som erbjuds kommer generera ett behov av resurser, något som 
kulturnämnden ser behöver belysas under rubriken Genomförande. 

Skydda och vårda kulturmiljön 
Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla allt ifrån 
enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Den breda helhetssynen på kulturmiljön 
och kulturvärdena präglar i hög grad plan- och bygglagen. 
Där anges bland annat att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
platsens natur- och kulturvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda historiska, 
kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga 
karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.

Kulturmiljölagen betecknar ansvaret för kulturmiljön ur ett nationellt perspektiv 
medan miljöbalken och Plan och bygglagen formulerar tillvägagångsättet genom 
varsamhetskrav, förvanskningsförbud och underhållskrav. Landskapet skyddas även 
av kommunens riksintressen för kulturmiljövården. Om riksintresset inte beaktas kan 
det innebära påtaglig skada på riksintresse.  I Vallentuna är kulturmiljöprogrammet 
från 2010 politiskt antaget. Kulturmiljön är en tolkning av en plats, en karaktärisering 
och en förutsättning. Det är av vikt att i strategin betona att kulturmiljö har lagstöd. 

Policy för konst
Policy för konst i offentlig miljö i ny och ombyggnation (2018) är ett politiskt antaget 
styrdokument. Genom att aktivt arbeta med policy för konst i offentlig miljö i ny och 
ombyggnation skapas hållbara, kreativa och trygga mötesplatser. 

Kommunen ska vid varje planerad ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheter samt vid 
nyanläggning eller omplanering av offentliga utomhusmiljöer ha målsättningen att 
avsätta 0,5 % av den totala investeringskostnaden exklusive oförutsett, index och 
inköp av tomt för konstnärlig gestaltning.
Inköp av konst och genomförandet av konstnärliga projekt ska syfta till att berika och 
stimulera människors vardag och miljöer. Denna aspekt saknas i strategin och 
kulturnämnden ser att den behöver tydliggöras. 
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Remiss förslag på Landsbygdsstrategi  
 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har tagit beslut om att skicka ut ett förslag 
på landsbygdsstrategi ut på nämndremiss. Landsbygdsstrategin har i bred dialog med 
invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda arbetats fram under 2021. 
Kommunstyrelsens planerings- och miljöutskottet efterfrågar era synpunkter på 
förslaget.  
 
Svar på remissen önskas senast: 30 april  
 
Hos oss handläggs ärendet av Mimmi Skarelius Lille  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.sbf@vallentuna.se 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
Mimmi Skarelius Lille 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 

 
 
 
 
 

mailto:registrator.sbf@vallentuna.se


VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2022-02-22

Referensnummer för signaturer:

§ 19
Förslag till landsbygdsstrategi på remiss (KS 2020.384)
Beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på nämndremiss.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I dialogen har 
kommunens vision varit vägledande.

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka kunna arbeta 
för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att 
landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela Vallentuna kommuns 
attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att Vallentuna 
kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Sex områden 
prioriterats framåt:

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och verksamhetsplanering 
– samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ska beakta 
landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner.
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag

6 / 10
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Förslag till landsbygdsstrategi på 
remiss

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på 
nämndremiss

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 

Ett av landsbygdsstrategins syften är att landsbygdsperspektivet ska implementeras i 
alla kommunens verksamheter samt i ordinarie styrning. Bred förankring av förslaget 
är avgörande för framtida implementering. 

Bakgrund
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I 
dialogen har kommunens vision varit vägledande.  

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett 
komplement till kommunens övriga styrdokument. 

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att 
Vallentuna kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Sex områden prioriterats framåt: 

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
- Samverkan, demokrati och delaktighet 
- Bo på landsbygd 
- Trygga och attraktiva livsmiljöer 
- Upplevelser och friluftsliv  
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
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verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Hållbar utveckling genomsyrar och är en av utgångspunkterna för 
landsbygdsstrategin.  

Konsekvenser för barn
Många av frågorna som lyfts i landsbygdsstrategin är viktiga för barn och ungdomar, 
inte minst trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trygghet, tillgänglighet, skola, förskola och 
en aktiv fritid. En bra implementering av landsbygdsstrategin innebär en förbättring 
för alla kommuninvånare. 

Barn- och unga har varit delaktiga i processen genom att svara på en enkät framtagen 
för ungdomar som funnits på plats på ungdomsgården, samt att fritidsverksamheten 
har fått göra ett fotocollage om vad landsbygd är för barnen. Detta gjordes även till en 
utställning och ställts ut på kulturhuset. 

Björn Stafbom       Daniel Jarl 

Samhällsbyggnadschef                                             Chef för avd. översiktsplanering 

Expedieras till:
Akten
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Deltagande och dialog 
Alla kommunens förvaltningar har varit delaktiga i framtagandet av strategin och en 
omfattande dialog har förts med invånare, föreningar och företagare.  

(Ange källa till eventuella bilder/fotografier i dokumentet)

Remissversion 

Detta är en remissversion. Kommunfullmäktige ska anta den slutgiltiga landsbygdsstrategin. 
Denna version innehåller strategiska inriktningar. 
Det kommer även tas fram en processbeskrivning om dialog och hur landsbygdsstrategin är 
framtagen. 
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2. Om strategin
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunen ska 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna.  
Strategin gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Definition 

Med landsbygder menas i detta dokument kommunen exklusive Vallentuna tätort. 
Det innebär att landsbygdens avgränsning kan förändras över tid beroende på hur 
Vallentuna tätort på sikt växer. För att undvika generaliseringar och för att påminna 
om att kommunens olika delar ser olika ut och har olika förutsättningar, används 
”landsbygder” istället för ”landsbygden”.

Kommunens styrdokument 

Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 
Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner är särskilt viktig för landsbygdernas 
utveckling.  

Översiktsplanen med fördjupningar är vägledande för den fysiska utvecklingen i 
kommunen. De uttrycker kommunens vilja och syftar till att markanvändningen och 
kommunens rumsliga struktur ska bli så bra som möjligt. Detta omfattar bland annat 
områden som föreslås utvecklas för bebyggelse och hur mark-, och vattenområden 
ska förvaltas. Planerna syftar till att uppnå en bra helhet och forma en framtid där 
människor och företag kan leva och växa hållbart och där kommunen utvecklas med 
hänsyn.  

Grönstrukturplan, Blåplan och Avfallsplan är andra exempel på styrdokument som 
innehåller insatser som är viktiga för landsbygdsutvecklingen. 

Mål och syfte

Målsättningen är att tydliggöra kommunens vilja, rådighet och möjligheter för 
landsbygdernas utveckling samt att öka samverkan och kommunikationsflöden inom 
och mellan kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners. 

Landsbygdsstrategin syftar till att öka kunskapen om landsbygdernas kvaliteter, 
utmaningar och förutsättningar samt stärka landsbygdsperspektivet i kommunens 
olika verksamheter. Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i 
ordinarie styrning i kommunen. 
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3. Landsbygdsstrategi 
Vallentuna kommun har en stor landsbygd, med cirka 8000 boende på landsbygderna 
och i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen och 
Frösunda. Roslagsbanan och bussarna på E18 bidrar med närhet till attraktiv 
kollektivtrafik. 

Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter 

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och närheten till 
Arlanda skapar drivkrafter för att bo, verka och leva på Vallentunas landsbygder. 

Landsbygdernas utveckling är beroende av ett starkare befolkningsunderlag för att 
kunna utveckla service, kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Samtidigt är det en 
förutsättningar att varje enskilt områdes unika förutsättning tas till vara. 
Utvecklingen behöver ske i samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas 
kvaliteter, såsom exempelvis öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, 
rekreationsområden och djurhållning.  

Lokal utveckling 

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan 
det offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla 
lokalsamhällen.  Det handlar lika mycket om möjligheter till ett aktivt liv, såsom 
möjligheten till att vara delaktig i utformning eller i sociala sammanhang.  Varje 
kommundel har och kommer att ha olika förutsättningar gällande tillgång till och 
behov av service och kollektivtrafik, hur föreningslivet är uppbyggt och lokalt 
engagemang. 

Systematiskt belysa olika perspektiv 

Kommunens landsbygdsarbete stärks genom att systematiskt belysa olika kvaliteter 
och perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för landsbygdsutvecklingen inom 
områden såsom bostadsbyggande, infrastruktur, de gröna näringarna, demokrati och 
delaktighet. Det ger potential att locka talanger, mer kompetens, nytänkande och 
investeringar och utnyttjar på så sätt också det strategiska läget till fullo.

Kommunens verksamhet

Genom såväl kommunens lagstadgade kärnverksamhet som kommunens egna 
initiativ verkar de kommunala verksamheterna för att landsbygderna bibehåller och 
utvecklar de kvaliteter som gör att hela kommunens attraktivitet ökar. 

Kommunens lagstadgade uppgifter är social omsorg (äldre- och handikappomsorg 
samt individ- och familjeomsorg); för-, grund- och gymnasieskola; plan- och 
byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten och 
avlopp; räddningstjänst; krisberedskap, krishantering och civilt försvar; 
biblioteksverksamhet; och bostäder. Kommuner har också en skyldighet att i sina 
verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 
barnkonventionen
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Dessa uppgifter är viktiga grundförutsättningar för ett attraktivt liv och 
näringsverksamhet på landsbygder. Samtidigt medför geografiska och demografiska 
skillnader inom kommunen att förutsättningarna för kommunens samhällsservice 
varierar. Befolkningsmängd och servicegrad hänger ihop. I de fall där 
befolkningstätheten är låg kan det krävas andra förhållningssätt och/eller 
samverkansformer för att säkra servicefunktioner på sikt. 

Kommunen kan också besluta om egna initiativ. Dessa uppkommer utifrån ett behov 
eller vilja och tas av berörd nämnd. Kommunen arbetar redan idag med att 
exempelvis skapa förutsättningar och samverka med andra offentliga och 
kommersiella aktörer inom näringslivsutveckling, infrastrukturutveckling, klimat-, 
och miljöarbetet samt för att tillgänggöra en aktiv och meningsfull fritid i hela 
kommunen. 

Projektmedel för lokal utveckling med Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden

Från och med 2023 finns möjligheten för Vallentunas civilsamhälle och företagare på 
landsbygderna att tillsammans söka projektmedel för lokal utveckling från den ideella 
föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. I föreningen Upplandsbygd ingår 
Uppsala (exklusive Uppsala stad), Sigtuna (exklusive Märsta), Knivsta, Östhammar 
och från och med 2023 Vallentuna kommun (exklusive Vallentuna tätort).  Målet med 
leadermetoden är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, 
nya företag och fler jobb.  I Upplandsbygds utvecklingsstrategi är de två övergripande 
målen levande och inkluderande bygder samt Hållbara näringar och nya lösningar. 

Grundtanken med Leadermtoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av 
de som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och 
offentlig sektor som tillsammans bildar en ideell förening, där styrelsen består av 
representanter från ideell, offentlig och privat sektor i varje kommun. Samverkan är 
också en ett krav för att få medel. 

Kommunens vision visar vägen framåt  

Kommunen vision- ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och 
idéer växer”- beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter och ska stå för. En 
kommun med mod att skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Detta har varit ingången i den breda dialog med såväl invånare som 
medarbetare och förtroendevalda inom kommunorganisationen som ligger till grund 
för framtagandet av denna strategi. 

Sex områden har prioriterats framåt: 

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
 Samverkan, demokrati och delaktighet 
 Bo på landsbygd 
 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
 Upplevelser och friluftsliv  
 Tillgänglighet och infrastruktur 
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3.1 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 

Livskraftiga och aktiva gröna näringar är förutsättningar för att bevara och utveckla 
landsbygderna samt för företagande som nyttjar odlingslandskapets värden. En ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och energi är viktigt för att möta framtida 
samhällsutmaningar. 

Utgångspunkten är det finns goda förutsättningar för företagare att verka på 
landsbygderna och att det offentliga, företagare och civilsamhälle tillsammans skapar 
förutsättningar för en levande landsbygd. 

Mer lokalt producerad mat i offentlig måltid  

Kommunen arbetar med att skapa innovationer och möjliggöra lokal mat i offentlig 
måltid. Detta skapar mervärden för hela kedjan att växa och förutsättningar skapas 
även för andra branscher.  Både befintliga eller nyetablerade lokala företag kan 
diversifiera sig inom exempelvis transportbranschen, samlastningscentraler, 
slaktanläggningar, kvarnar, bagerier och andra förädlingsföretag eller annan del som 
bidrar till det lokala livsmedelssystemet. 

Utöver lokala råvaror och produkter finns potential att främja lokal produktion och 
förädling av livsmedel via så kallade pedagogiska mertjänster förbättrar 
krisberedskapen vad gäller livsmedelsförsörjning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen och Barn och ungdomsnämnden 

Främja innovation och klimatsmarta lösningar för hållbart jordbruk 

Jordbruket är en förutsättning för att landsbygdernas kvaliteter ska bibehållas. 
Kommunen har kunskap, kompetens för att förstå jordbrukets och andra 
landsbygdsnäringars behov och utmaningar. Klimatförändringar, ökade drivmedels- 
och elpriser medför stora utmaningar för jordbruket. Det finns möjligheter med både 
vätgas och biogasutveckling. Kommunen verkar för att öka den hållbara lokala 
produktionen av förnybar energi och drivmedel. 

Kommunen arbetar för att viktiga ekosystem samt ekosystemtjänster synliggörs, 
bevaras och förvaltas då dessa långsiktigt utgör en grundförutsättning för 
landsbygdsnäringar. Kommunen sprider kunskap, driver på och stöttar initiativ till 
vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder. 

Jordbruksmark är en ändlig resurs med högt värde för nuvarande och kommande 
generationer. Det är en konkurrens om markresurserna, för utveckling av 
jordbruksverksamhet men också samhällsutveckling i stort. Kommunens intention är 
att så långt det är möjligt skydda brukningsvärd jordbruksmark och att 
jordbruksmark bara får tas i anspråk när det finns ett väsentligt samhällsintresse av 
detta och en avsaknad av annan lämplig lokalisering.
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Stärka långsiktiga förutsättningar för näringslivsutveckling på 
landsbygderna 

Kommunen skapar långsiktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen bland 
annat genom den fysiska planeringen. Kommunen verkar för god infrastruktur och 
logistik för produkter, transporter och energi. 

Kommunen främjar det lokala näringslivets utveckling och ett företagsvänligt klimat 
genom nätverkande, dialog och arbetet med företagslots. Kommunen skapar 
möjlighet för en proaktiv dialog inom prövning och tillsyn.  En bra kontakt och 
kontinuerlig dialog med företagare ger en bättre inkännande kunskap om deras 
förutsättningar och på så sätt blir också den lokala utvecklingen mer förankrad och 
kopplad till platsens och företagens förutsättningar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Stärka en attraktiv besöksnäring

Verksamheter inom besöksnäring kan skapa jobb, intäkter, en god livsmiljö samt öka 
upplevelseinnehållet och identiteten av Vallentuna för både invånare och besökare. 
Ökad besöksnäring ställer krav på planering och samordning av trafik- och 
friluftsinfrastruktur1. 

Kommunen tillhandahåller en plattform för marknadsföring av event och besöksmål i 
kommunen. Kommunen bjuder in till nätverksträffar kring besöksnäring för att 
inspirera, sprida kunskap och tillsammans arbeta med marknadsföring, former för att 
stötta lokala idéer och initiativ samt möjligheten att kunna ta emot besökare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

3.2 Samverkan, dialog och delaktighet 

Landsbygdsutvecklingen sker i dialog med invånare, föreningar och företagare. 
Utgångspunkten är att Vallentuna tar tillvara på och använder den lokala och 
platsspecifika och branschkunskapen som finns på landsbygderna genom delaktighet, 
dialog och samverkan. Det är ett av kommunens verktyg för att skapa bättre kvalitet 
för kommuninvånarna och företagare på landsbygderna.  

En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande 

En kontinuerlig dialog vid komplexa samhällsfrågor skapar ett bättre och mer 
effektivt beslutsunderlag. En dialog, som görs medskapande och tillitsbaserad, har en 
betydelse för att värna och stärka den representativa demokratin. Civilsamhället är 
ofta en källa för båda nätverksskapande, mobilisering i bygderna och hjälp för att nå 

1 Friluftsinfrastruktur kan exempelvis vara information om rent vatten, soptunnor, toaletter, 
parkering. 
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så många som möjligt. Hur kommunen på bästa sätt når ut kan se olika ut i varje 
enskild bygd.

Dialogen måste ske systematiskt, alla tycker inte lika och allas röster ska kunna bli 
hörda. Kommunen samverkar som en helhet. Det kommunen gör inom en 
verksamhet kan påverka relationen till en annan.  

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart engagemang 

Kommunen är mån om civilsamhället och företagare. Kommunen sprider genom sina 
kanaler, såsom hemsida och servicefunktioner, kunskap om bland annat 
finansieringsmöjligheter och utbildningar.  

Genom tydlig samordning internt skapar kommunen hållbara och tydliga sätt för 
samhället att engagera sig på i samhällsutvecklingen. Kommunen strävar efter ett 
hållbart engagemang som sker på lika villkor. I dialogen har det framkommit att det 
finns lokalt engagemang inom olika ämnesområden såsom trafik, hållbarhet, äldres 
och ungas fritid. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, 
Fritidsnämnden, Socialnämnden 

Öka kommunens synlighet på landsbygderna och i orterna 

Det finns ett behov av att öka kommunens synlighet på landsbygderna. Kommunen 
finns idag exempelvis representerade på platser genom skolor och bibliotek. 
Kommunens närvaro efterfrågas ofta i dialogen, likväl, vad kommunen gör för 
landsbygderna där kommunens närvaro på plats är låg. Kommunen använder sina 
lokaler som informations- och kommunikationsnoder för att öka kommunens 
synlighet.

På landsbygderna arrangeras – utifrån lokala initiativ många lokala evenemang. Det 
kan vara allt från syföreningens träffar, LRF:s medlemsmöten, marknader, välbesökta 
fotbollsmatcher, spontana besök vid nyspolad is eller dylikt. 

Kommunen tar vara på möjligheten till dialog på plats under de lokala evenemang och 
platser där det rör sig många människor för att stötta det lokala civilsamhället och 
företagslivet men också för att nå så många som möjligt med information- och 
kommunikationsinsatser. På detta sätt kan kommunens närvaro synliggöras på plats i 
varje kommundel. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Kommunens lokaler - som språngbräda för delaktighet i lokal 
utveckling 

Tillgång till bra lokaler som är anpassade som mötesplatser eller för fritidsändamål är 
en förutsättning som inte alltid finns att tillgå. Lokalerna på landsbygderna 
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samutnyttjas redan i stor utsträckning, framför allt där det inte finns kommunala 
lokaler. 

Kommunen använder i den mån det är möjligt sina lokaler som språngbräda för att 
vara delaktiga i den lokala utvecklingen och stärka föreningslivet och nätverkande. 
Samnyttjandet skapar en identitet och bidrar till sociala mötesplatser. Det finns ett 
behov av flexibla lösningar för att kunna inrymma fler olika möjligheter och 
aktiviteter i lokalerna, såsom exempelvis musikevenemang och teateruppsättningar.  

Kommunen följer kontinuerligt, i dialog med föreningsliv och företagare, behovet av 
nya och existerande anläggningar för fritidsaktiviteter och samlingslokaler i orterna 
och på landsbygderna. Det kan även finnas andra kommunala lokaler, såsom 
skollokaler, som kan fungera och utvecklas som mötesplatser i de olika 
kommundelarna. I de kommundelar kommunen inte äger lokaler krävs en aktiv 
samverkan med det lokala civilsamhället. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden

3.3 Att bo på landsbygd

I kommunen finns goda möjligheter till ett lantligt boende med tillgång till de unika 
kvaliteter som landsbygderna och de mindre orterna har, men med fortsatt närhet till 
en starkt växande arbetsmarknad. I kommunens översiktsplan pekas Lindholmen, 
Kårsta och Karby/Brottby2 ut som servicepunkter. Dessa servicepunkter är viktiga för 
närliggande landsbygd. 

Servicepunkterna ska stärkas och utvecklas

Servicepunkterna ska ges goda förutsättningar för både kommunal och kommersiell 
service. Inom kommunens rådighet verkar kommunen för nya möjligheter att erbjuda 
service samt öka kommunens närvaro och dialog med invånare och företagare på 
landsbygderna genom innovativa, mobila och/eller digitala lösningar. Kommunen 
förverkligar intentionerna i de fördjupade översiktsplanerna och tar ett helhetsgrepp 
över utvecklingen i orterna tillsammans med företagare och invånare.

I servicepunkterna ska det finnas utrymme för funktioner såsom skola, förskola, 
idrott och fritid, lekplats, omsorg, kulturutbud, bibliotek, plats med tillgång till IT- 
uppkoppling. Utbudet kan variera i förhållande till det lokala behovet på plats, men 
gemensamt är att funktionerna tillsammans skapar en mångfald. Utbudet i 
servicepunkterna ska stärka den sociala samvaron och erbjuda mötesplatser för alla 
åldrar och behov. 

2 I regionalt sammanhang benämns Karby/Brottby som servicenod. En servicenod tillskillnad 
från en servicepunkt har god tillgång till kollektivtrafik. 
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Stärka utvecklingen i hela kommunen 

Kommunen har överlag en god beredskap och framförhållning gällande 
detaljplanering i de mindre orterna. Utvecklingen utgår från att bevara styrkorna och 
addera nya värden – att skapa livskvalitet. Kommunens grundinställning är att en 
levande landsbygd ska värnas även i framtiden och att utveckling av bebyggelse på 
landsbygderna är positiv.  Alla kommundelar ska finnas med. Begränsande faktorer 
för verksamhets- och bostadsutveckling behöver belysas, analyseras och 
kommuniceras.

Närheten till Arlanda medför möjligheter i form av arbets- och mötesplatser såväl 
som en hög tillgänglighet till både nationell och internationell marknad. Samtidigt 
kan den flygtrafik som genereras upplevas som störande. Kommunen arbetar för en 
acceptabel bullerpåverkan från Arlanda. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

En proaktiv dialog för att mötas kring bostadsutveckling 

För att på ett så bra sätt kunna mötas kring bostadsbyggande och ökat 
exploateringstryck på landsbygderna för kommunen en proaktiv dialog med invånare 
och företagare om lämplig utveckling och avvägningar. 

En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt utifrån plan- och 
bygglagen. Kommunen bidrar med kunskap och kompetens inom tillsyn och 
myndighetsfrågor och för en proaktiv dialog inom exempelvis kulturmiljö-, och 
miljöfrågor redan innan prövning. Syftet är att stötta de sökande att beakta värden så 
långt som möjligt innan ärendet kommer in till kommunen.  Företagslotsen och 
bygglovsträffar är redan etablerade servicefunktioner och ger möjligheter att få 
vägledning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Kulturnämnden

Möjliggöra för kvarboende i mindre orterna och på landsbygderna 
Möjligheten till kvarboende underlättas genom hemtjänst, bostadsanpassningar och 
trygga tekniska lösningar. Kommunen möjliggör en ökad valfrihet av 
hemtjänstutförare i glesare landsbygd och hemtjänstens ersättningsmodell anpassas 
efter landsbygdernas förutsättningar.

Ansvar: Socialnämnden och Kommunstyrelsen

3.4 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
Kommunens intention är att alla invånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid samt att 
barn och elever inom alla kommunens förskolor och skolor erbjuds likvärdiga 
förutsättningar. Utgångspunkten är att både den kommunala och kommersiella 
servicenivån i största möjliga mån ska bibehållas och utvecklas i de utpekade 
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servicepunkterna. Det måste finnas en långsiktighet och transparens i 
landsbygdsutvecklingen. 

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna. En del av 
den upplevda otryggheten som finns beror på avsaknad av tillräckliga mötesplatser 
och aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar 

Attraktiva skolor och förskolor på landsbygden

Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja 
invånare, förskolebarn och elever, civilsamhälle och företag i gemensam strävan för 
ett hållbart Vallentuna. Skola och förskola har både ett värde för utbildning men 
också ett starkt symboliskt värde för landsbygderna och orterna3. En bra skola skapar 
ett mervärde och attraktivitet för bygden, för både inflyttning och 
näringslivsutveckling. 

Kommunens skolor och förskolor belägna på landsbygderna ska vara attraktiva att 
välja för såväl elever som för personal. Skolor och förskolor ska främja barn och ungas 
goda levnadsvanor bland annat genom att stimulera till fysisk aktivitet. Skolorna och 
förskolorna nyttjar det naturnära läget i undervisningen för barn och elever och 
använder sig regelbundet av fördelen att naturen finns så nära. Skolorna satsar också 
på rörelse och upplevelser i naturen och har samarbete med flera lokala föreningar för 
att ge eleverna en bra grund att stå på vad gäller rörelse, hälsa och de möjligheter som 
naturen ger. 

Ansvar: Barn och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden 

Utveckla trygga och attraktiva mötesplatser
Kommunen strävar efter att ge alla kommuninvånare tillgång till trygga, rena, 
utvecklande, jämställda och kreativa offentliga lokaler och allmänna platser. Vid 
skapandet av mötesplatser, lekplatser och utveckling av lokaler är det viktigt att 
fördjupa sig i platsen och lyssna in de behov för socialt och ekonomisk hållbar 
utveckling som finns. 

Allmänna samlingslokaler och platser, både kommunala eller andra, skapar möjlighet 
för alla kommunens invånare att få tal del av kommunala satsningar och olika former 
av aktiviteter. Naturliga mötesplatser och lokala träffpunkter bidrar till att minska 
social utsatthet och känsla av ensamhet. Besöksantal måste ställas i relation till 
bygdens behov och inte ställas i relation till liknande platser i exempelvis Vallentuna 
tätort.

Kommunen skapar tillsammans med civilsamhälle och företagare förutsättningar för 
att livsmiljöer och platser ska uppfattas som trygga och attraktiva och rena.

Ansvar: Alla kommunens nämnder 

3 Skolorna på landsbygderna är belägna i Karby/Brottby, Kårsta och Lindholmen 
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Transparens och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter  

Kommunen är transparent med vilken service som kommer finnas på både kort- och 
lång sikt för att säkra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygderna genom 
livets olika skeden

För vissa kommundelar kan det vara längre till service än andra, i dessa områden kan 
det bli aktuellt att se över möjligheterna med viss ambulerande service, exempelvis 
fritidsledare, skolbibliotek, träffpunkter, informationsträffar eller rådgivningskvällar. 
För att detta ska bli lyckat behövs tillgång till lokaler. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder

Utvecklad kommersiell och kommunal service 
Utbudet i servicepunkterna stärker den sociala samvaron och erbjuder mötesplatser 
för alla åldrar och behov. För att servicen ska bli livskraftig på landsbygderna krävs 
också att servicen nyttjas lokalt.  

Kommersiell service har stor potential att öka attraktionskraften i kommunens 
mindre orter. För utvecklingen av Kårsta pekas en etablering av dagligvaruhandel ut 
som betydelsefullt för utvecklingen.  Servicen i servicepunkterna behöver utvecklas 
att möta behov över tid. Kommunen arbetar ständigt för att nå fler och tillgängliggöra 
service med fortsatt god kvalitet. Kommunen verkar även för att kommersiell eller 
annan offentlig service förbättras. 

För att kunna möjliggöra olika typer av service på landsbygderna är innovation och 
samverkan viktigt. Både mellan olika offentliga förvaltningar men också tillsammans 
med ideella och privata aktörer. Serviceutvecklingen sker utifrån ortens/bygdens 
förutsättningar och utifrån de befintliga värden som finns på platsen. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

3.5 Upplevelser och friluftsliv 

Friluftsliv bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar 
tillväxt, landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i natur- 
och kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Landsbygden har stor potential genom närheten till naturen, som skapar goda 
förutsättningar för friluftsliv och meningsfull fritid. 

Den ökande mängden specialintressen, digitalisering, förändrade attityder till natur 
och hälsa är några de större trender som på olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 
Landsbygderna har stor potential genom närheten till naturen skapa förutsättningar 
för ett bra friluftsliv.
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Verka för ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar  
Kommunen erbjuder många och långa vandringsleder, vackra vattendrag, sjöar, unik 
natur i form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. Här finns aktiviteter på 
både sommar- och vinterhalvåret som ger den som bor och verkar här en stor 
rikedom av möjligheter.

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 
organisationers samt företags engagemang är grunden för människors möjligheter till 
friluftsliv.  Kommunen verkar för att landsbygderna som en plats för friluftsaktiviteter 
fortsätter att utvecklas och synliggöras.

Jämlika förutsättningar för att utöva friluftsliv skapas bland annat genom att 
människor, oberoende av individuella förutsättningar, på hållbara sätt kan ta sig till 
och runt i naturområden.  Kommunen verkar för att underlätta för invånare och 
besökare att kunna ta sig kollektivt till besöksmålen och att goda 
parkeringsmöjligheter finns.  Utvecklingen behöver ske i samklang med den lokala 
platsen. Kommunens samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till 
friluftslivets olika behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Kommunen samverkar med markägare, föreningar och företag för att stärka ett brett 
friluftsutbud som skapar möjligheter för – och väcker intresse hos - fler. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Främja lokal delaktighet i friluftslivsarbetet

I arbetet med friluftsliv möts flera olika aktörer med olika perspektiv. Kommunen har 
begränsad rådighet och för utvecklandet av leder och besöksmål krävs ett lokalt 
engagemang där markägare, föreningar och lokalbefolkning är delaktiga och 
samverkar i processen tillsammans med kommunen och entreprenörer. 

Kommunen arbetar med friluftslivet på nya sätt. Samsyn, tillit och delat ansvar krävs 
för att omhänderta friluftslivets arena - natur- och kulturlandskapet. Genom att från 
idé till planering, genomförande och uppföljning involvera och föra dialog med olika 
intressenter och målgrupper främjar kommunen intresse, engagemang och känsla av 
ägarskap.

Kommunen fortsätter att etablera samarbete med det lokala civilsamhället, 
Kulturskolan, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, 
kulturaktörer samt lokala företag för att öka möjligheterna för ungas aktiva fritid. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Verka för möjligheten att förstå och uppleva kulturhistoriska värden 

Kulturarvet är en grund för en god livsmiljö, för invånarnas förankring i hembygden 
och för Vallentunas identitet. Vallentunas kulturmiljöer är också framtidskapital i 
lokal och regional utveckling. En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska 
värden ger attraktiva besöksmål såväl som bostadsområden och platser. 
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En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska värden ger attraktiva besöksmål 
såväl som bostadsområden. Kommunen arbetar för att Vallentunas kulturmiljöer, 
exempelvis det levande historiska odlingslandskapet och världens runstenstätaste 
område används som resurs för social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Med en 
helhetssyn på landskapet i planering och förvaltning omhändertar och utvecklas 
kommunens byggnader, platser och områden.

Ansvar: Kulturnämnden 

3.6 Tillgänglighet och infrastruktur 

Transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning och ska erbjuda en valfrihet 
i valet av färdmedel samtidigt som det ska vara attraktivt att resa hållbart. 
Kommunens invånare och företagare ska ha god tillgänglighet till service, 
arbetsmarknads och viktiga målpunkter såväl inom kommunen som till 
grannkommunerna, regionen och globalt. Kommunens utgångspunkt är att verka för 
en ökad framkomlighet och trafiksäker trafikmiljö i orterna och på landsbygderna.  

Verka för åtgärder längs statligt vägnät 

Landsbygdsvägarnas kvalitet och bärighet är avgörande för framkomlighet för 
utryckningsfordon, sopbilar och näringslivets fordon. Samtidigt så är de smala och 
kurviga landsbygdsvägarnas sig ett kulturarv och också en landsbygdskvalitet. Många 
av landsbygdsvägarna är idag inte dimensionerade för stora och tunga fordon eller 
den trafikmängd som skapas. Många av landsbygdsvägarna, förutom att de är smala 
och kurviga, saknar vägren, har beläggningsskador och saknar säkra passager över 
väg och trafiksäkra busshållplatser.  

Kommunen arbetar systematiskt för att påtala och visa på landsbygdernas behov och 
förutsättningar för Trafikverket och Region Stockholm. Det är i första hand 
Trafikverket som ansvarar för och investerar i belysning, cykelvägar och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs statliga vägar. Kommunen samarbetar även med 
enskilda väghållare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Verka för en utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behöver högre turtäthet och starkare kopplingar till och från och 
mellan de utpekade servicepunkterna och Vallentuna centrum samt andra regionala 
stadskärnor. Kommunen verkar för trafiksäkra busshållplatser och fler turer i 
kollektivtrafiken samt att konceptet med anropsstyrd trafik implementeras och 
utvecklar landsbygdstrafiken. 

Det är angeläget att det finns goda omstigningsmöjligheter från bil eller buss till de 
mer reguljära buss- och tåglinjerna på landsbygderna. 
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Verka för ökad trafiksäkerhet och mobilitet 
Bilen kommer fortsatt vara viktig för landsbygdsbefolkningen. Därför blir hela-resan-
perspektivet viktigt. Infartsparkeringar, en pålitlig Roslagsbana och busstrafik 
tillsammans med infartsparkeringar skapar goda förutsättningar för landsbygdsborna 
att resa hållbart. 

Ett utvecklad gång- och cykelvägnät till, mellan orterna och landsbygderna 
efterfrågas. Detta är särskilt viktigt kopplat till barn och ungas skolvägar och 
rörelsefrihet.  Kommunen ska arbeta för att ta fram fördjupade studier för 
tillgänglighet för cykel i de utpekade stråken i översiktsplanen. 

Vallentunas landsbygdsvägar är också attraktiva för cykelturism, tävlingar och allmän 
cykelträning. Kommunen är en populär cykelkommun för fritids- och 
tävlingscyklister. Här behövs samarbete med Regionen och Trafikverket för att kunna 
möjliggöra cykelturism.  

Verka för utbyggt fibernät med hög hastighet 
Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för invånare, näringsliv och 
besökare att få tillgång till samhällets pågående digitalisering och dess digitala 
tjänster, exempelvis viss myndighetsservice. Detta är viktigt för att landsbygdsborna 
ska få likvärdig möjlighet till information, kommunikation och service och för alla 
åldrar.
Kommunen arbetar för att en ökad andel av företagare och hushåll har tillgång till 
utbyggt fibernät med hög hastighet. Kommunen fortsätter identifiera områden som 
har behov av utveckling och som kan få ta del av bredbandsstöd.
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4. Genomförande 
För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Landsbygdsstrategin bör beaktas i kommunens bolagsstyrning.

För att lyckas med intentionerna i landsbygdsstrategin behöver kommunens nämnd- 
och förvaltningsöverskridande arbete förbättras. Med utgångspunkt i landsbygdernas 
behov och utmaningar behöver kommunen ta ett gemensamt, samlat grepp över orts- 
och bygdeutvecklingen och systematiskt arbeta för att skapa synergieffekter mellan 
olika verksamheter och projekt. 

Aktivitetsplanering och utvecklingsinsatser för landsbygdsarbetet med bäring på 
landsbygdsfrågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Samordning inför 
verksamhetsplanering sker lämpligen inom ramen för kommunledningskontorets 
nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 

Ökad samverkan genom leadermetoden 
Kommunen mobiliserar, skapar utrymme för nya idéer, möjlighet och initiativ att 
växa på landsbygderna och i orterna samt skapar förutsättningar för att kommunens 
arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling blir lyckat och får en bra uppväxling 
av de medel kommunen går in med. Leaderprojekten drivs i första hand av 
civilsamhället i samarbete med näringsliv. 

Ansvar: Kommunstyrelsen  

Uppföljning 
Landsbygdsaspekter av arbetet vävs in i verksamhetsplaner och följs upp inom ramen 
för ordinarie verksamhetsuppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.
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visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att Vallentuna kommun ska skapa de 
bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Sex områden prioriterats 
framåt: 
- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet 
- Bo på landsbygd 
- Trygga och attraktiva livsmiljöer 
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur 

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 

De områden som berör bygg- och miljötillsynsnämndens ansvarsområden direkt är 
landsbygdsnäringar och lokalt företagande, samverkan, demokrati och delaktighet 
och bo på landsbygd och yttrandet utgår från dessa områden. 

Tjänstemän från bygg- och miljötillsynsnämndens avdelningar har deltagit under 
framtagande av landsbygdsstrategin och lämnat synpunkter under framtagandet.  
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Yttrande
Nämnden anser att det är positivt att strategin inte är allt för detaljstyrd utan att det 
är en inriktning som respektive nämnd ska arbeta efter. Respektive nämnd kan då 
själva i sina verksamhetsplaner skapa aktiviteter/åtgärder i den viljeriktning strategin 
pekar. För att det inte ska bli missförstånd över vad som menas i strategin anser 
nämnden att ändringar/förtydliganden gällande viss text behöver göras. 

På sidan 11 i strategin står det: En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt 
det är möjligt utifrån plan- och bygglagen. Kommunen bidrar med kunskap och 
kompetens inom tillsyn och myndighetsfrågor och för en proaktiv dialog inom 
exempelvis kulturmiljö-, och miljöfrågor redan innan prövning. Syftet är att stötta de 
sökande att beakta värden så långt som möjligt innan ärendet kommer in till 
kommunen. Företagslotsen och bygglovsträffar är redan etablerade 
servicefunktioner och ger möjligheter att få vägledning.

För att förtydliga att det inte enbart gäller bygglov utan både plan och 
översiktsplanering bör bygglovssökandes… bytas mot sökandes/exploatörens… 

För att förtydliga vad det är vi anordnar när det gäller träffar med bygglov bör 
bygglovsträffar… bytas ut med träff med bygglovshandläggare…  

I övrigt anser nämnden att det är en väl genomarbetad strategi där många intressen 
har vägts in och tagits tillvara. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Björn Stafbom Sandra Wargclou
Samhällsbyggnadschef Miljöchef

Senad Glamocak
Bygglovschef



VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  2022-02-14 
 DNR KS 2020.384 
MIMMI SKARELIUS LILLE  SID 1/1 
   
    
MIMMI.SKARELIUS@VALLENTUNA.SE   REMISSINSTANS 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss förslag på Landsbygdsstrategi  
 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har tagit beslut om att skicka ut ett förslag 
på landsbygdsstrategi ut på nämndremiss. Landsbygdsstrategin har i bred dialog med 
invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda arbetats fram under 2021. 
Kommunstyrelsens planerings- och miljöutskottet efterfrågar era synpunkter på 
förslaget.  
 
Svar på remissen önskas senast: 30 april  
 
Hos oss handläggs ärendet av Mimmi Skarelius Lille  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.sbf@vallentuna.se 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
Mimmi Skarelius Lille 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 

 
 
 
 
 

mailto:registrator.sbf@vallentuna.se
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Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2022-02-22

Referensnummer för signaturer:

§ 19
Förslag till landsbygdsstrategi på remiss (KS 2020.384)
Beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på nämndremiss.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I dialogen har 
kommunens vision varit vägledande.

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka kunna arbeta 
för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att 
landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela Vallentuna kommuns 
attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att Vallentuna 
kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Sex områden 
prioriterats framåt:

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och verksamhetsplanering 
– samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ska beakta 
landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner.
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag

6 / 10
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Tjänsteskrivelse

Förslag till landsbygdsstrategi på 
remiss

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på 
nämndremiss

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 

Ett av landsbygdsstrategins syften är att landsbygdsperspektivet ska implementeras i 
alla kommunens verksamheter samt i ordinarie styrning. Bred förankring av förslaget 
är avgörande för framtida implementering. 

Bakgrund
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I 
dialogen har kommunens vision varit vägledande.  

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett 
komplement till kommunens övriga styrdokument. 

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att 
Vallentuna kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Sex områden prioriterats framåt: 

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
- Samverkan, demokrati och delaktighet 
- Bo på landsbygd 
- Trygga och attraktiva livsmiljöer 
- Upplevelser och friluftsliv  
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
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verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Hållbar utveckling genomsyrar och är en av utgångspunkterna för 
landsbygdsstrategin.  

Konsekvenser för barn
Många av frågorna som lyfts i landsbygdsstrategin är viktiga för barn och ungdomar, 
inte minst trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trygghet, tillgänglighet, skola, förskola och 
en aktiv fritid. En bra implementering av landsbygdsstrategin innebär en förbättring 
för alla kommuninvånare. 

Barn- och unga har varit delaktiga i processen genom att svara på en enkät framtagen 
för ungdomar som funnits på plats på ungdomsgården, samt att fritidsverksamheten 
har fått göra ett fotocollage om vad landsbygd är för barnen. Detta gjordes även till en 
utställning och ställts ut på kulturhuset. 

Björn Stafbom       Daniel Jarl 

Samhällsbyggnadschef                                             Chef för avd. översiktsplanering 

Expedieras till:
Akten
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för beslut och styrning. Strategier innehåller övergripande mål och inriktning inom 
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FRAMTAGANDE AV STRATEGIN

Deltagande och dialog 
Alla kommunens förvaltningar har varit delaktiga i framtagandet av strategin och en 
omfattande dialog har förts med invånare, föreningar och företagare.  

(Ange källa till eventuella bilder/fotografier i dokumentet)

Remissversion 

Detta är en remissversion. Kommunfullmäktige ska anta den slutgiltiga landsbygdsstrategin. 
Denna version innehåller strategiska inriktningar. 
Det kommer även tas fram en processbeskrivning om dialog och hur landsbygdsstrategin är 
framtagen. 
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2. Om strategin
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunen ska 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna.  
Strategin gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Definition 

Med landsbygder menas i detta dokument kommunen exklusive Vallentuna tätort. 
Det innebär att landsbygdens avgränsning kan förändras över tid beroende på hur 
Vallentuna tätort på sikt växer. För att undvika generaliseringar och för att påminna 
om att kommunens olika delar ser olika ut och har olika förutsättningar, används 
”landsbygder” istället för ”landsbygden”.

Kommunens styrdokument 

Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 
Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner är särskilt viktig för landsbygdernas 
utveckling.  

Översiktsplanen med fördjupningar är vägledande för den fysiska utvecklingen i 
kommunen. De uttrycker kommunens vilja och syftar till att markanvändningen och 
kommunens rumsliga struktur ska bli så bra som möjligt. Detta omfattar bland annat 
områden som föreslås utvecklas för bebyggelse och hur mark-, och vattenområden 
ska förvaltas. Planerna syftar till att uppnå en bra helhet och forma en framtid där 
människor och företag kan leva och växa hållbart och där kommunen utvecklas med 
hänsyn.  

Grönstrukturplan, Blåplan och Avfallsplan är andra exempel på styrdokument som 
innehåller insatser som är viktiga för landsbygdsutvecklingen. 

Mål och syfte

Målsättningen är att tydliggöra kommunens vilja, rådighet och möjligheter för 
landsbygdernas utveckling samt att öka samverkan och kommunikationsflöden inom 
och mellan kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners. 

Landsbygdsstrategin syftar till att öka kunskapen om landsbygdernas kvaliteter, 
utmaningar och förutsättningar samt stärka landsbygdsperspektivet i kommunens 
olika verksamheter. Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i 
ordinarie styrning i kommunen. 
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3. Landsbygdsstrategi 
Vallentuna kommun har en stor landsbygd, med cirka 8000 boende på landsbygderna 
och i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen och 
Frösunda. Roslagsbanan och bussarna på E18 bidrar med närhet till attraktiv 
kollektivtrafik. 

Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter 

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och närheten till 
Arlanda skapar drivkrafter för att bo, verka och leva på Vallentunas landsbygder. 

Landsbygdernas utveckling är beroende av ett starkare befolkningsunderlag för att 
kunna utveckla service, kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Samtidigt är det en 
förutsättningar att varje enskilt områdes unika förutsättning tas till vara. 
Utvecklingen behöver ske i samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas 
kvaliteter, såsom exempelvis öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, 
rekreationsområden och djurhållning.  

Lokal utveckling 

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan 
det offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla 
lokalsamhällen.  Det handlar lika mycket om möjligheter till ett aktivt liv, såsom 
möjligheten till att vara delaktig i utformning eller i sociala sammanhang.  Varje 
kommundel har och kommer att ha olika förutsättningar gällande tillgång till och 
behov av service och kollektivtrafik, hur föreningslivet är uppbyggt och lokalt 
engagemang. 

Systematiskt belysa olika perspektiv 

Kommunens landsbygdsarbete stärks genom att systematiskt belysa olika kvaliteter 
och perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för landsbygdsutvecklingen inom 
områden såsom bostadsbyggande, infrastruktur, de gröna näringarna, demokrati och 
delaktighet. Det ger potential att locka talanger, mer kompetens, nytänkande och 
investeringar och utnyttjar på så sätt också det strategiska läget till fullo.

Kommunens verksamhet

Genom såväl kommunens lagstadgade kärnverksamhet som kommunens egna 
initiativ verkar de kommunala verksamheterna för att landsbygderna bibehåller och 
utvecklar de kvaliteter som gör att hela kommunens attraktivitet ökar. 

Kommunens lagstadgade uppgifter är social omsorg (äldre- och handikappomsorg 
samt individ- och familjeomsorg); för-, grund- och gymnasieskola; plan- och 
byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten och 
avlopp; räddningstjänst; krisberedskap, krishantering och civilt försvar; 
biblioteksverksamhet; och bostäder. Kommuner har också en skyldighet att i sina 
verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 
barnkonventionen
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Dessa uppgifter är viktiga grundförutsättningar för ett attraktivt liv och 
näringsverksamhet på landsbygder. Samtidigt medför geografiska och demografiska 
skillnader inom kommunen att förutsättningarna för kommunens samhällsservice 
varierar. Befolkningsmängd och servicegrad hänger ihop. I de fall där 
befolkningstätheten är låg kan det krävas andra förhållningssätt och/eller 
samverkansformer för att säkra servicefunktioner på sikt. 

Kommunen kan också besluta om egna initiativ. Dessa uppkommer utifrån ett behov 
eller vilja och tas av berörd nämnd. Kommunen arbetar redan idag med att 
exempelvis skapa förutsättningar och samverka med andra offentliga och 
kommersiella aktörer inom näringslivsutveckling, infrastrukturutveckling, klimat-, 
och miljöarbetet samt för att tillgänggöra en aktiv och meningsfull fritid i hela 
kommunen. 

Projektmedel för lokal utveckling med Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden

Från och med 2023 finns möjligheten för Vallentunas civilsamhälle och företagare på 
landsbygderna att tillsammans söka projektmedel för lokal utveckling från den ideella 
föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. I föreningen Upplandsbygd ingår 
Uppsala (exklusive Uppsala stad), Sigtuna (exklusive Märsta), Knivsta, Östhammar 
och från och med 2023 Vallentuna kommun (exklusive Vallentuna tätort).  Målet med 
leadermetoden är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, 
nya företag och fler jobb.  I Upplandsbygds utvecklingsstrategi är de två övergripande 
målen levande och inkluderande bygder samt Hållbara näringar och nya lösningar. 

Grundtanken med Leadermtoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av 
de som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och 
offentlig sektor som tillsammans bildar en ideell förening, där styrelsen består av 
representanter från ideell, offentlig och privat sektor i varje kommun. Samverkan är 
också en ett krav för att få medel. 

Kommunens vision visar vägen framåt  

Kommunen vision- ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och 
idéer växer”- beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter och ska stå för. En 
kommun med mod att skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Detta har varit ingången i den breda dialog med såväl invånare som 
medarbetare och förtroendevalda inom kommunorganisationen som ligger till grund 
för framtagandet av denna strategi. 

Sex områden har prioriterats framåt: 

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
 Samverkan, demokrati och delaktighet 
 Bo på landsbygd 
 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
 Upplevelser och friluftsliv  
 Tillgänglighet och infrastruktur 
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3.1 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 

Livskraftiga och aktiva gröna näringar är förutsättningar för att bevara och utveckla 
landsbygderna samt för företagande som nyttjar odlingslandskapets värden. En ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och energi är viktigt för att möta framtida 
samhällsutmaningar. 

Utgångspunkten är det finns goda förutsättningar för företagare att verka på 
landsbygderna och att det offentliga, företagare och civilsamhälle tillsammans skapar 
förutsättningar för en levande landsbygd. 

Mer lokalt producerad mat i offentlig måltid  

Kommunen arbetar med att skapa innovationer och möjliggöra lokal mat i offentlig 
måltid. Detta skapar mervärden för hela kedjan att växa och förutsättningar skapas 
även för andra branscher.  Både befintliga eller nyetablerade lokala företag kan 
diversifiera sig inom exempelvis transportbranschen, samlastningscentraler, 
slaktanläggningar, kvarnar, bagerier och andra förädlingsföretag eller annan del som 
bidrar till det lokala livsmedelssystemet. 

Utöver lokala råvaror och produkter finns potential att främja lokal produktion och 
förädling av livsmedel via så kallade pedagogiska mertjänster förbättrar 
krisberedskapen vad gäller livsmedelsförsörjning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen och Barn och ungdomsnämnden 

Främja innovation och klimatsmarta lösningar för hållbart jordbruk 

Jordbruket är en förutsättning för att landsbygdernas kvaliteter ska bibehållas. 
Kommunen har kunskap, kompetens för att förstå jordbrukets och andra 
landsbygdsnäringars behov och utmaningar. Klimatförändringar, ökade drivmedels- 
och elpriser medför stora utmaningar för jordbruket. Det finns möjligheter med både 
vätgas och biogasutveckling. Kommunen verkar för att öka den hållbara lokala 
produktionen av förnybar energi och drivmedel. 

Kommunen arbetar för att viktiga ekosystem samt ekosystemtjänster synliggörs, 
bevaras och förvaltas då dessa långsiktigt utgör en grundförutsättning för 
landsbygdsnäringar. Kommunen sprider kunskap, driver på och stöttar initiativ till 
vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder. 

Jordbruksmark är en ändlig resurs med högt värde för nuvarande och kommande 
generationer. Det är en konkurrens om markresurserna, för utveckling av 
jordbruksverksamhet men också samhällsutveckling i stort. Kommunens intention är 
att så långt det är möjligt skydda brukningsvärd jordbruksmark och att 
jordbruksmark bara får tas i anspråk när det finns ett väsentligt samhällsintresse av 
detta och en avsaknad av annan lämplig lokalisering.
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Stärka långsiktiga förutsättningar för näringslivsutveckling på 
landsbygderna 

Kommunen skapar långsiktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen bland 
annat genom den fysiska planeringen. Kommunen verkar för god infrastruktur och 
logistik för produkter, transporter och energi. 

Kommunen främjar det lokala näringslivets utveckling och ett företagsvänligt klimat 
genom nätverkande, dialog och arbetet med företagslots. Kommunen skapar 
möjlighet för en proaktiv dialog inom prövning och tillsyn.  En bra kontakt och 
kontinuerlig dialog med företagare ger en bättre inkännande kunskap om deras 
förutsättningar och på så sätt blir också den lokala utvecklingen mer förankrad och 
kopplad till platsens och företagens förutsättningar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Stärka en attraktiv besöksnäring

Verksamheter inom besöksnäring kan skapa jobb, intäkter, en god livsmiljö samt öka 
upplevelseinnehållet och identiteten av Vallentuna för både invånare och besökare. 
Ökad besöksnäring ställer krav på planering och samordning av trafik- och 
friluftsinfrastruktur1. 

Kommunen tillhandahåller en plattform för marknadsföring av event och besöksmål i 
kommunen. Kommunen bjuder in till nätverksträffar kring besöksnäring för att 
inspirera, sprida kunskap och tillsammans arbeta med marknadsföring, former för att 
stötta lokala idéer och initiativ samt möjligheten att kunna ta emot besökare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

3.2 Samverkan, dialog och delaktighet 

Landsbygdsutvecklingen sker i dialog med invånare, föreningar och företagare. 
Utgångspunkten är att Vallentuna tar tillvara på och använder den lokala och 
platsspecifika och branschkunskapen som finns på landsbygderna genom delaktighet, 
dialog och samverkan. Det är ett av kommunens verktyg för att skapa bättre kvalitet 
för kommuninvånarna och företagare på landsbygderna.  

En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande 

En kontinuerlig dialog vid komplexa samhällsfrågor skapar ett bättre och mer 
effektivt beslutsunderlag. En dialog, som görs medskapande och tillitsbaserad, har en 
betydelse för att värna och stärka den representativa demokratin. Civilsamhället är 
ofta en källa för båda nätverksskapande, mobilisering i bygderna och hjälp för att nå 

1 Friluftsinfrastruktur kan exempelvis vara information om rent vatten, soptunnor, toaletter, 
parkering. 
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så många som möjligt. Hur kommunen på bästa sätt når ut kan se olika ut i varje 
enskild bygd.

Dialogen måste ske systematiskt, alla tycker inte lika och allas röster ska kunna bli 
hörda. Kommunen samverkar som en helhet. Det kommunen gör inom en 
verksamhet kan påverka relationen till en annan.  

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart engagemang 

Kommunen är mån om civilsamhället och företagare. Kommunen sprider genom sina 
kanaler, såsom hemsida och servicefunktioner, kunskap om bland annat 
finansieringsmöjligheter och utbildningar.  

Genom tydlig samordning internt skapar kommunen hållbara och tydliga sätt för 
samhället att engagera sig på i samhällsutvecklingen. Kommunen strävar efter ett 
hållbart engagemang som sker på lika villkor. I dialogen har det framkommit att det 
finns lokalt engagemang inom olika ämnesområden såsom trafik, hållbarhet, äldres 
och ungas fritid. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, 
Fritidsnämnden, Socialnämnden 

Öka kommunens synlighet på landsbygderna och i orterna 

Det finns ett behov av att öka kommunens synlighet på landsbygderna. Kommunen 
finns idag exempelvis representerade på platser genom skolor och bibliotek. 
Kommunens närvaro efterfrågas ofta i dialogen, likväl, vad kommunen gör för 
landsbygderna där kommunens närvaro på plats är låg. Kommunen använder sina 
lokaler som informations- och kommunikationsnoder för att öka kommunens 
synlighet.

På landsbygderna arrangeras – utifrån lokala initiativ många lokala evenemang. Det 
kan vara allt från syföreningens träffar, LRF:s medlemsmöten, marknader, välbesökta 
fotbollsmatcher, spontana besök vid nyspolad is eller dylikt. 

Kommunen tar vara på möjligheten till dialog på plats under de lokala evenemang och 
platser där det rör sig många människor för att stötta det lokala civilsamhället och 
företagslivet men också för att nå så många som möjligt med information- och 
kommunikationsinsatser. På detta sätt kan kommunens närvaro synliggöras på plats i 
varje kommundel. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Kommunens lokaler - som språngbräda för delaktighet i lokal 
utveckling 

Tillgång till bra lokaler som är anpassade som mötesplatser eller för fritidsändamål är 
en förutsättning som inte alltid finns att tillgå. Lokalerna på landsbygderna 
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samutnyttjas redan i stor utsträckning, framför allt där det inte finns kommunala 
lokaler. 

Kommunen använder i den mån det är möjligt sina lokaler som språngbräda för att 
vara delaktiga i den lokala utvecklingen och stärka föreningslivet och nätverkande. 
Samnyttjandet skapar en identitet och bidrar till sociala mötesplatser. Det finns ett 
behov av flexibla lösningar för att kunna inrymma fler olika möjligheter och 
aktiviteter i lokalerna, såsom exempelvis musikevenemang och teateruppsättningar.  

Kommunen följer kontinuerligt, i dialog med föreningsliv och företagare, behovet av 
nya och existerande anläggningar för fritidsaktiviteter och samlingslokaler i orterna 
och på landsbygderna. Det kan även finnas andra kommunala lokaler, såsom 
skollokaler, som kan fungera och utvecklas som mötesplatser i de olika 
kommundelarna. I de kommundelar kommunen inte äger lokaler krävs en aktiv 
samverkan med det lokala civilsamhället. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden

3.3 Att bo på landsbygd

I kommunen finns goda möjligheter till ett lantligt boende med tillgång till de unika 
kvaliteter som landsbygderna och de mindre orterna har, men med fortsatt närhet till 
en starkt växande arbetsmarknad. I kommunens översiktsplan pekas Lindholmen, 
Kårsta och Karby/Brottby2 ut som servicepunkter. Dessa servicepunkter är viktiga för 
närliggande landsbygd. 

Servicepunkterna ska stärkas och utvecklas

Servicepunkterna ska ges goda förutsättningar för både kommunal och kommersiell 
service. Inom kommunens rådighet verkar kommunen för nya möjligheter att erbjuda 
service samt öka kommunens närvaro och dialog med invånare och företagare på 
landsbygderna genom innovativa, mobila och/eller digitala lösningar. Kommunen 
förverkligar intentionerna i de fördjupade översiktsplanerna och tar ett helhetsgrepp 
över utvecklingen i orterna tillsammans med företagare och invånare.

I servicepunkterna ska det finnas utrymme för funktioner såsom skola, förskola, 
idrott och fritid, lekplats, omsorg, kulturutbud, bibliotek, plats med tillgång till IT- 
uppkoppling. Utbudet kan variera i förhållande till det lokala behovet på plats, men 
gemensamt är att funktionerna tillsammans skapar en mångfald. Utbudet i 
servicepunkterna ska stärka den sociala samvaron och erbjuda mötesplatser för alla 
åldrar och behov. 

2 I regionalt sammanhang benämns Karby/Brottby som servicenod. En servicenod tillskillnad 
från en servicepunkt har god tillgång till kollektivtrafik. 
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Stärka utvecklingen i hela kommunen 

Kommunen har överlag en god beredskap och framförhållning gällande 
detaljplanering i de mindre orterna. Utvecklingen utgår från att bevara styrkorna och 
addera nya värden – att skapa livskvalitet. Kommunens grundinställning är att en 
levande landsbygd ska värnas även i framtiden och att utveckling av bebyggelse på 
landsbygderna är positiv.  Alla kommundelar ska finnas med. Begränsande faktorer 
för verksamhets- och bostadsutveckling behöver belysas, analyseras och 
kommuniceras.

Närheten till Arlanda medför möjligheter i form av arbets- och mötesplatser såväl 
som en hög tillgänglighet till både nationell och internationell marknad. Samtidigt 
kan den flygtrafik som genereras upplevas som störande. Kommunen arbetar för en 
acceptabel bullerpåverkan från Arlanda. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

En proaktiv dialog för att mötas kring bostadsutveckling 

För att på ett så bra sätt kunna mötas kring bostadsbyggande och ökat 
exploateringstryck på landsbygderna för kommunen en proaktiv dialog med invånare 
och företagare om lämplig utveckling och avvägningar. 

En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt utifrån plan- och 
bygglagen. Kommunen bidrar med kunskap och kompetens inom tillsyn och 
myndighetsfrågor och för en proaktiv dialog inom exempelvis kulturmiljö-, och 
miljöfrågor redan innan prövning. Syftet är att stötta de sökande att beakta värden så 
långt som möjligt innan ärendet kommer in till kommunen.  Företagslotsen och 
bygglovsträffar är redan etablerade servicefunktioner och ger möjligheter att få 
vägledning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Kulturnämnden

Möjliggöra för kvarboende i mindre orterna och på landsbygderna 
Möjligheten till kvarboende underlättas genom hemtjänst, bostadsanpassningar och 
trygga tekniska lösningar. Kommunen möjliggör en ökad valfrihet av 
hemtjänstutförare i glesare landsbygd och hemtjänstens ersättningsmodell anpassas 
efter landsbygdernas förutsättningar.

Ansvar: Socialnämnden och Kommunstyrelsen

3.4 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
Kommunens intention är att alla invånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid samt att 
barn och elever inom alla kommunens förskolor och skolor erbjuds likvärdiga 
förutsättningar. Utgångspunkten är att både den kommunala och kommersiella 
servicenivån i största möjliga mån ska bibehållas och utvecklas i de utpekade 
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servicepunkterna. Det måste finnas en långsiktighet och transparens i 
landsbygdsutvecklingen. 

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna. En del av 
den upplevda otryggheten som finns beror på avsaknad av tillräckliga mötesplatser 
och aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar 

Attraktiva skolor och förskolor på landsbygden

Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja 
invånare, förskolebarn och elever, civilsamhälle och företag i gemensam strävan för 
ett hållbart Vallentuna. Skola och förskola har både ett värde för utbildning men 
också ett starkt symboliskt värde för landsbygderna och orterna3. En bra skola skapar 
ett mervärde och attraktivitet för bygden, för både inflyttning och 
näringslivsutveckling. 

Kommunens skolor och förskolor belägna på landsbygderna ska vara attraktiva att 
välja för såväl elever som för personal. Skolor och förskolor ska främja barn och ungas 
goda levnadsvanor bland annat genom att stimulera till fysisk aktivitet. Skolorna och 
förskolorna nyttjar det naturnära läget i undervisningen för barn och elever och 
använder sig regelbundet av fördelen att naturen finns så nära. Skolorna satsar också 
på rörelse och upplevelser i naturen och har samarbete med flera lokala föreningar för 
att ge eleverna en bra grund att stå på vad gäller rörelse, hälsa och de möjligheter som 
naturen ger. 

Ansvar: Barn och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden 

Utveckla trygga och attraktiva mötesplatser
Kommunen strävar efter att ge alla kommuninvånare tillgång till trygga, rena, 
utvecklande, jämställda och kreativa offentliga lokaler och allmänna platser. Vid 
skapandet av mötesplatser, lekplatser och utveckling av lokaler är det viktigt att 
fördjupa sig i platsen och lyssna in de behov för socialt och ekonomisk hållbar 
utveckling som finns. 

Allmänna samlingslokaler och platser, både kommunala eller andra, skapar möjlighet 
för alla kommunens invånare att få tal del av kommunala satsningar och olika former 
av aktiviteter. Naturliga mötesplatser och lokala träffpunkter bidrar till att minska 
social utsatthet och känsla av ensamhet. Besöksantal måste ställas i relation till 
bygdens behov och inte ställas i relation till liknande platser i exempelvis Vallentuna 
tätort.

Kommunen skapar tillsammans med civilsamhälle och företagare förutsättningar för 
att livsmiljöer och platser ska uppfattas som trygga och attraktiva och rena.

Ansvar: Alla kommunens nämnder 

3 Skolorna på landsbygderna är belägna i Karby/Brottby, Kårsta och Lindholmen 
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Transparens och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter  

Kommunen är transparent med vilken service som kommer finnas på både kort- och 
lång sikt för att säkra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygderna genom 
livets olika skeden

För vissa kommundelar kan det vara längre till service än andra, i dessa områden kan 
det bli aktuellt att se över möjligheterna med viss ambulerande service, exempelvis 
fritidsledare, skolbibliotek, träffpunkter, informationsträffar eller rådgivningskvällar. 
För att detta ska bli lyckat behövs tillgång till lokaler. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder

Utvecklad kommersiell och kommunal service 
Utbudet i servicepunkterna stärker den sociala samvaron och erbjuder mötesplatser 
för alla åldrar och behov. För att servicen ska bli livskraftig på landsbygderna krävs 
också att servicen nyttjas lokalt.  

Kommersiell service har stor potential att öka attraktionskraften i kommunens 
mindre orter. För utvecklingen av Kårsta pekas en etablering av dagligvaruhandel ut 
som betydelsefullt för utvecklingen.  Servicen i servicepunkterna behöver utvecklas 
att möta behov över tid. Kommunen arbetar ständigt för att nå fler och tillgängliggöra 
service med fortsatt god kvalitet. Kommunen verkar även för att kommersiell eller 
annan offentlig service förbättras. 

För att kunna möjliggöra olika typer av service på landsbygderna är innovation och 
samverkan viktigt. Både mellan olika offentliga förvaltningar men också tillsammans 
med ideella och privata aktörer. Serviceutvecklingen sker utifrån ortens/bygdens 
förutsättningar och utifrån de befintliga värden som finns på platsen. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

3.5 Upplevelser och friluftsliv 

Friluftsliv bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar 
tillväxt, landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i natur- 
och kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Landsbygden har stor potential genom närheten till naturen, som skapar goda 
förutsättningar för friluftsliv och meningsfull fritid. 

Den ökande mängden specialintressen, digitalisering, förändrade attityder till natur 
och hälsa är några de större trender som på olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 
Landsbygderna har stor potential genom närheten till naturen skapa förutsättningar 
för ett bra friluftsliv.
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Verka för ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar  
Kommunen erbjuder många och långa vandringsleder, vackra vattendrag, sjöar, unik 
natur i form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. Här finns aktiviteter på 
både sommar- och vinterhalvåret som ger den som bor och verkar här en stor 
rikedom av möjligheter.

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 
organisationers samt företags engagemang är grunden för människors möjligheter till 
friluftsliv.  Kommunen verkar för att landsbygderna som en plats för friluftsaktiviteter 
fortsätter att utvecklas och synliggöras.

Jämlika förutsättningar för att utöva friluftsliv skapas bland annat genom att 
människor, oberoende av individuella förutsättningar, på hållbara sätt kan ta sig till 
och runt i naturområden.  Kommunen verkar för att underlätta för invånare och 
besökare att kunna ta sig kollektivt till besöksmålen och att goda 
parkeringsmöjligheter finns.  Utvecklingen behöver ske i samklang med den lokala 
platsen. Kommunens samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till 
friluftslivets olika behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Kommunen samverkar med markägare, föreningar och företag för att stärka ett brett 
friluftsutbud som skapar möjligheter för – och väcker intresse hos - fler. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Främja lokal delaktighet i friluftslivsarbetet

I arbetet med friluftsliv möts flera olika aktörer med olika perspektiv. Kommunen har 
begränsad rådighet och för utvecklandet av leder och besöksmål krävs ett lokalt 
engagemang där markägare, föreningar och lokalbefolkning är delaktiga och 
samverkar i processen tillsammans med kommunen och entreprenörer. 

Kommunen arbetar med friluftslivet på nya sätt. Samsyn, tillit och delat ansvar krävs 
för att omhänderta friluftslivets arena - natur- och kulturlandskapet. Genom att från 
idé till planering, genomförande och uppföljning involvera och föra dialog med olika 
intressenter och målgrupper främjar kommunen intresse, engagemang och känsla av 
ägarskap.

Kommunen fortsätter att etablera samarbete med det lokala civilsamhället, 
Kulturskolan, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, 
kulturaktörer samt lokala företag för att öka möjligheterna för ungas aktiva fritid. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Verka för möjligheten att förstå och uppleva kulturhistoriska värden 

Kulturarvet är en grund för en god livsmiljö, för invånarnas förankring i hembygden 
och för Vallentunas identitet. Vallentunas kulturmiljöer är också framtidskapital i 
lokal och regional utveckling. En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska 
värden ger attraktiva besöksmål såväl som bostadsområden och platser. 
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En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska värden ger attraktiva besöksmål 
såväl som bostadsområden. Kommunen arbetar för att Vallentunas kulturmiljöer, 
exempelvis det levande historiska odlingslandskapet och världens runstenstätaste 
område används som resurs för social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Med en 
helhetssyn på landskapet i planering och förvaltning omhändertar och utvecklas 
kommunens byggnader, platser och områden.

Ansvar: Kulturnämnden 

3.6 Tillgänglighet och infrastruktur 

Transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning och ska erbjuda en valfrihet 
i valet av färdmedel samtidigt som det ska vara attraktivt att resa hållbart. 
Kommunens invånare och företagare ska ha god tillgänglighet till service, 
arbetsmarknads och viktiga målpunkter såväl inom kommunen som till 
grannkommunerna, regionen och globalt. Kommunens utgångspunkt är att verka för 
en ökad framkomlighet och trafiksäker trafikmiljö i orterna och på landsbygderna.  

Verka för åtgärder längs statligt vägnät 

Landsbygdsvägarnas kvalitet och bärighet är avgörande för framkomlighet för 
utryckningsfordon, sopbilar och näringslivets fordon. Samtidigt så är de smala och 
kurviga landsbygdsvägarnas sig ett kulturarv och också en landsbygdskvalitet. Många 
av landsbygdsvägarna är idag inte dimensionerade för stora och tunga fordon eller 
den trafikmängd som skapas. Många av landsbygdsvägarna, förutom att de är smala 
och kurviga, saknar vägren, har beläggningsskador och saknar säkra passager över 
väg och trafiksäkra busshållplatser.  

Kommunen arbetar systematiskt för att påtala och visa på landsbygdernas behov och 
förutsättningar för Trafikverket och Region Stockholm. Det är i första hand 
Trafikverket som ansvarar för och investerar i belysning, cykelvägar och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs statliga vägar. Kommunen samarbetar även med 
enskilda väghållare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Verka för en utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behöver högre turtäthet och starkare kopplingar till och från och 
mellan de utpekade servicepunkterna och Vallentuna centrum samt andra regionala 
stadskärnor. Kommunen verkar för trafiksäkra busshållplatser och fler turer i 
kollektivtrafiken samt att konceptet med anropsstyrd trafik implementeras och 
utvecklar landsbygdstrafiken. 

Det är angeläget att det finns goda omstigningsmöjligheter från bil eller buss till de 
mer reguljära buss- och tåglinjerna på landsbygderna. 
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Verka för ökad trafiksäkerhet och mobilitet 
Bilen kommer fortsatt vara viktig för landsbygdsbefolkningen. Därför blir hela-resan-
perspektivet viktigt. Infartsparkeringar, en pålitlig Roslagsbana och busstrafik 
tillsammans med infartsparkeringar skapar goda förutsättningar för landsbygdsborna 
att resa hållbart. 

Ett utvecklad gång- och cykelvägnät till, mellan orterna och landsbygderna 
efterfrågas. Detta är särskilt viktigt kopplat till barn och ungas skolvägar och 
rörelsefrihet.  Kommunen ska arbeta för att ta fram fördjupade studier för 
tillgänglighet för cykel i de utpekade stråken i översiktsplanen. 

Vallentunas landsbygdsvägar är också attraktiva för cykelturism, tävlingar och allmän 
cykelträning. Kommunen är en populär cykelkommun för fritids- och 
tävlingscyklister. Här behövs samarbete med Regionen och Trafikverket för att kunna 
möjliggöra cykelturism.  

Verka för utbyggt fibernät med hög hastighet 
Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för invånare, näringsliv och 
besökare att få tillgång till samhällets pågående digitalisering och dess digitala 
tjänster, exempelvis viss myndighetsservice. Detta är viktigt för att landsbygdsborna 
ska få likvärdig möjlighet till information, kommunikation och service och för alla 
åldrar.
Kommunen arbetar för att en ökad andel av företagare och hushåll har tillgång till 
utbyggt fibernät med hög hastighet. Kommunen fortsätter identifiera områden som 
har behov av utveckling och som kan få ta del av bredbandsstöd.
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4. Genomförande 
För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Landsbygdsstrategin bör beaktas i kommunens bolagsstyrning.

För att lyckas med intentionerna i landsbygdsstrategin behöver kommunens nämnd- 
och förvaltningsöverskridande arbete förbättras. Med utgångspunkt i landsbygdernas 
behov och utmaningar behöver kommunen ta ett gemensamt, samlat grepp över orts- 
och bygdeutvecklingen och systematiskt arbeta för att skapa synergieffekter mellan 
olika verksamheter och projekt. 

Aktivitetsplanering och utvecklingsinsatser för landsbygdsarbetet med bäring på 
landsbygdsfrågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Samordning inför 
verksamhetsplanering sker lämpligen inom ramen för kommunledningskontorets 
nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 

Ökad samverkan genom leadermetoden 
Kommunen mobiliserar, skapar utrymme för nya idéer, möjlighet och initiativ att 
växa på landsbygderna och i orterna samt skapar förutsättningar för att kommunens 
arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling blir lyckat och får en bra uppväxling 
av de medel kommunen går in med. Leaderprojekten drivs i första hand av 
civilsamhället i samarbete med näringsliv. 

Ansvar: Kommunstyrelsen  

Uppföljning 
Landsbygdsaspekter av arbetet vävs in i verksamhetsplaner och följs upp inom ramen 
för ordinarie verksamhetsuppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2022-04-26

Referensnummer för signaturer:

§ 44
Yttrande, Remiss förslag Landsbygdsstrategi 2022-2026 (SN 2022.059)
Beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar till kommunstyrelsen.
Anteckning
Gunnar Bergström (V), Ulf Lundström och Ann-Louise Vintberger (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ställer sig positiva till föreslagen Landsbygdsstrategi 2022-2026.

Vad gäller arbetet rörande samverkan, dialog och delaktighet ligger detta helt i linje med 
socialförvaltningens arbete med tillitsbaserad styrning och ledning, fördjupad dialog och 
samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer samt ett vidareutvecklat arbete kring 
tjänstedesign för att på ett tydligt sätt involvera kunden i utvecklingen av förvaltningens 
tjänster.

I strategin föreslås också ett uttalat ansvar för socialnämnden att möjliggöra kvarboende i 
mindre orter och på landsbygderna genom hemtjänst bostadsanpassningar och trygga tekniska 
lösningar. Det kan konstateras att förvaltningen under hösten 2021 gjort en utredning kring 
ersättningsmodellen inom hemtjänsten för att anpassa denna efter landsbygdernas 
förutsättningar och att öka valfriheten för hemtjänstkunderna. Den nya ersättningsmodellen 
beslutades av kommunfullmäktige i februari och trädde i kraft 1 mars 2022. Förvaltningen 
kommer att arbeta med att analysera utfallet och effekten av denna förändrade 
ersättningsmodell. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med verksamhetsutveckling 
genom digitalisering för att kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet och säkerhet för kund.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med det

Beslutsunderlag
 §35 SN AU Yttrande, Remiss förslag Landsbygdsstrategi 2022-2026
 Tjänsteskrivelse_Remissvar förslag till Landsbygdsstrategi_2022-03-21
 Remiss, Förslag på Landsbygdsstrategi



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-12

Referensnummer för signaturer:

§ 35
Yttrande, Remiss förslag Landsbygdsstrategi 2022-2026 (SN 2022.059)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar till kommunstyrelsen.
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ställer sig positiva till föreslagen Landsbygdsstrategi 2022-2026.

Vad gäller arbetet rörande samverkan, dialog och delaktighet ligger detta helt i linje med 
socialförvaltningens arbete med tillitsbaserad styrning och ledning, fördjupad dialog och 
samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer samt ett vidareutvecklat arbete kring 
tjänstedesign för att på ett tydligt sätt involvera kunden i utvecklingen av förvaltningens 
tjänster.

I strategin föreslås också ett uttalat ansvar för socialnämnden att möjliggöra kvarboende i 
mindre orter och på landsbygderna genom hemtjänst bostadsanpassningar och trygga tekniska 
lösningar. Det kan konstateras att förvaltningen under hösten 2021 gjort en utredning kring 
ersättningsmodellen inom hemtjänsten för att anpassa denna efter landsbygdernas 
förutsättningar och att öka valfriheten för hemtjänstkunderna. Den nya ersättningsmodellen 
beslutades av kommunfullmäktige i februari och trädde i kraft 1 mars 2022. Förvaltningen 
kommer att arbeta med att analysera utfallet och effekten av denna förändrade 
ersättningsmodell. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med verksamhetsutveckling 
genom digitalisering för att kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet och säkerhet för kund.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse_Remissvar förslag till Landsbygdsstrategi_2022-03-21
 Remiss, Förslag på Landsbygdsstrategi
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Tjänsteskrivelse

Yttrande, Remiss förslag 
Landsbygdsstrategi 2022-2026

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ställer sig positiva till föreslagen Landsbygdsstrategi 2022-2026. 

Vad gäller arbetet rörande samverkan, dialog och delaktighet ligger detta helt i linje 
med socialförvaltningens arbete med tillitsbaserad styrning och ledning, fördjupad 
dialog och samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer samt ett 
vidareutvecklat arbete kring tjänstedesign för att på ett tydligt sätt involvera kunden i 
utvecklingen av förvaltningens tjänster. 

I strategin föreslås också ett uttalat ansvar för socialnämnden att möjliggöra 
kvarboende i mindre orter och på landsbygderna genom hemtjänst 
bostadsanpassningar och trygga tekniska lösningar. Det kan konstateras att 
förvaltningen under hösten 2021 gjort en utredning kring ersättningsmodellen inom 
hemtjänsten för att anpassa denna efter landsbygdernas förutsättningar och att öka 
valfriheten för hemtjänstkunderna. Den nya ersättningsmodellen beslutades av 
kommunfullmäktige i februari och trädde i kraft 1 mars 2022. Förvaltningen kommer 
att arbeta med att analysera utfallet och effekten av denna förändrade 
ersättningsmodell. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med 
verksamhetsutveckling genom digitalisering för att kunna erbjuda tjänster med hög 
kvalitet och säkerhet för kund. 

Ekonomiska konsekvenser
Initialt ser inte förvaltningen införandet av landsbygdsstrategin som 
kostnadsdrivande men beroende på vilka beslut som fattas och avvägningar som görs 
framgent så kan kostnader komma i ett senare skede.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Förvaltningen bedömer strategin som positiv för den hållbara utvecklingen i 
kommunen. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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Remiss förslag på Landsbygdsstrategi  
 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har tagit beslut om att skicka ut ett förslag 
på landsbygdsstrategi ut på nämndremiss. Landsbygdsstrategin har i bred dialog med 
invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda arbetats fram under 2021. 
Kommunstyrelsens planerings- och miljöutskottet efterfrågar era synpunkter på 
förslaget.  
 
Svar på remissen önskas senast: 30 april  
 
Hos oss handläggs ärendet av Mimmi Skarelius Lille  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.sbf@vallentuna.se 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
Mimmi Skarelius Lille 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 

 
 
 
 
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2022-02-22

Referensnummer för signaturer:

§ 19
Förslag till landsbygdsstrategi på remiss (KS 2020.384)
Beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på nämndremiss.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I dialogen har 
kommunens vision varit vägledande.

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka kunna arbeta 
för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att 
landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela Vallentuna kommuns 
attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att Vallentuna 
kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Sex områden 
prioriterats framåt:

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och verksamhetsplanering 
– samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ska beakta 
landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner.
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag

6 / 10
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Tjänsteskrivelse

Förslag till landsbygdsstrategi på 
remiss

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på 
nämndremiss

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 

Ett av landsbygdsstrategins syften är att landsbygdsperspektivet ska implementeras i 
alla kommunens verksamheter samt i ordinarie styrning. Bred förankring av förslaget 
är avgörande för framtida implementering. 

Bakgrund
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I 
dialogen har kommunens vision varit vägledande.  

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett 
komplement till kommunens övriga styrdokument. 

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att 
Vallentuna kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Sex områden prioriterats framåt: 

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
- Samverkan, demokrati och delaktighet 
- Bo på landsbygd 
- Trygga och attraktiva livsmiljöer 
- Upplevelser och friluftsliv  
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2022-02-14

DNR KS 2020.384 
SID 2/2

verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Hållbar utveckling genomsyrar och är en av utgångspunkterna för 
landsbygdsstrategin.  

Konsekvenser för barn
Många av frågorna som lyfts i landsbygdsstrategin är viktiga för barn och ungdomar, 
inte minst trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trygghet, tillgänglighet, skola, förskola och 
en aktiv fritid. En bra implementering av landsbygdsstrategin innebär en förbättring 
för alla kommuninvånare. 

Barn- och unga har varit delaktiga i processen genom att svara på en enkät framtagen 
för ungdomar som funnits på plats på ungdomsgården, samt att fritidsverksamheten 
har fått göra ett fotocollage om vad landsbygd är för barnen. Detta gjordes även till en 
utställning och ställts ut på kulturhuset. 

Björn Stafbom       Daniel Jarl 

Samhällsbyggnadschef                                             Chef för avd. översiktsplanering 

Expedieras till:
Akten
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING – STRATEGI

Strategier anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Den är vägledande 
för beslut och styrning. Strategier innehåller övergripande mål och inriktning inom 
ett avgränsat område i syfte att nå upp till en önskad nivå. Strategier som antas av 
nämnd ska stödja befintlig vision, strategi eller policy om sådan finns antagen av 
fullmäktige.

Landsbygdsstrategi 
2022-2026
Fastställd av xxx åååå-mm-dd § xx

Avdelning/enhet med ansvar för revidering:
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FRAMTAGANDE AV STRATEGIN

Deltagande och dialog 
Alla kommunens förvaltningar har varit delaktiga i framtagandet av strategin och en 
omfattande dialog har förts med invånare, föreningar och företagare.  

(Ange källa till eventuella bilder/fotografier i dokumentet)

Remissversion 

Detta är en remissversion. Kommunfullmäktige ska anta den slutgiltiga landsbygdsstrategin. 
Denna version innehåller strategiska inriktningar. 
Det kommer även tas fram en processbeskrivning om dialog och hur landsbygdsstrategin är 
framtagen. 
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2. Om strategin
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunen ska 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna.  
Strategin gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Definition 

Med landsbygder menas i detta dokument kommunen exklusive Vallentuna tätort. 
Det innebär att landsbygdens avgränsning kan förändras över tid beroende på hur 
Vallentuna tätort på sikt växer. För att undvika generaliseringar och för att påminna 
om att kommunens olika delar ser olika ut och har olika förutsättningar, används 
”landsbygder” istället för ”landsbygden”.

Kommunens styrdokument 

Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 
Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner är särskilt viktig för landsbygdernas 
utveckling.  

Översiktsplanen med fördjupningar är vägledande för den fysiska utvecklingen i 
kommunen. De uttrycker kommunens vilja och syftar till att markanvändningen och 
kommunens rumsliga struktur ska bli så bra som möjligt. Detta omfattar bland annat 
områden som föreslås utvecklas för bebyggelse och hur mark-, och vattenområden 
ska förvaltas. Planerna syftar till att uppnå en bra helhet och forma en framtid där 
människor och företag kan leva och växa hållbart och där kommunen utvecklas med 
hänsyn.  

Grönstrukturplan, Blåplan och Avfallsplan är andra exempel på styrdokument som 
innehåller insatser som är viktiga för landsbygdsutvecklingen. 

Mål och syfte

Målsättningen är att tydliggöra kommunens vilja, rådighet och möjligheter för 
landsbygdernas utveckling samt att öka samverkan och kommunikationsflöden inom 
och mellan kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners. 

Landsbygdsstrategin syftar till att öka kunskapen om landsbygdernas kvaliteter, 
utmaningar och förutsättningar samt stärka landsbygdsperspektivet i kommunens 
olika verksamheter. Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i 
ordinarie styrning i kommunen. 
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3. Landsbygdsstrategi 
Vallentuna kommun har en stor landsbygd, med cirka 8000 boende på landsbygderna 
och i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen och 
Frösunda. Roslagsbanan och bussarna på E18 bidrar med närhet till attraktiv 
kollektivtrafik. 

Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter 

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och närheten till 
Arlanda skapar drivkrafter för att bo, verka och leva på Vallentunas landsbygder. 

Landsbygdernas utveckling är beroende av ett starkare befolkningsunderlag för att 
kunna utveckla service, kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Samtidigt är det en 
förutsättningar att varje enskilt områdes unika förutsättning tas till vara. 
Utvecklingen behöver ske i samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas 
kvaliteter, såsom exempelvis öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, 
rekreationsområden och djurhållning.  

Lokal utveckling 

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan 
det offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla 
lokalsamhällen.  Det handlar lika mycket om möjligheter till ett aktivt liv, såsom 
möjligheten till att vara delaktig i utformning eller i sociala sammanhang.  Varje 
kommundel har och kommer att ha olika förutsättningar gällande tillgång till och 
behov av service och kollektivtrafik, hur föreningslivet är uppbyggt och lokalt 
engagemang. 

Systematiskt belysa olika perspektiv 

Kommunens landsbygdsarbete stärks genom att systematiskt belysa olika kvaliteter 
och perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för landsbygdsutvecklingen inom 
områden såsom bostadsbyggande, infrastruktur, de gröna näringarna, demokrati och 
delaktighet. Det ger potential att locka talanger, mer kompetens, nytänkande och 
investeringar och utnyttjar på så sätt också det strategiska läget till fullo.

Kommunens verksamhet

Genom såväl kommunens lagstadgade kärnverksamhet som kommunens egna 
initiativ verkar de kommunala verksamheterna för att landsbygderna bibehåller och 
utvecklar de kvaliteter som gör att hela kommunens attraktivitet ökar. 

Kommunens lagstadgade uppgifter är social omsorg (äldre- och handikappomsorg 
samt individ- och familjeomsorg); för-, grund- och gymnasieskola; plan- och 
byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten och 
avlopp; räddningstjänst; krisberedskap, krishantering och civilt försvar; 
biblioteksverksamhet; och bostäder. Kommuner har också en skyldighet att i sina 
verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 
barnkonventionen
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Dessa uppgifter är viktiga grundförutsättningar för ett attraktivt liv och 
näringsverksamhet på landsbygder. Samtidigt medför geografiska och demografiska 
skillnader inom kommunen att förutsättningarna för kommunens samhällsservice 
varierar. Befolkningsmängd och servicegrad hänger ihop. I de fall där 
befolkningstätheten är låg kan det krävas andra förhållningssätt och/eller 
samverkansformer för att säkra servicefunktioner på sikt. 

Kommunen kan också besluta om egna initiativ. Dessa uppkommer utifrån ett behov 
eller vilja och tas av berörd nämnd. Kommunen arbetar redan idag med att 
exempelvis skapa förutsättningar och samverka med andra offentliga och 
kommersiella aktörer inom näringslivsutveckling, infrastrukturutveckling, klimat-, 
och miljöarbetet samt för att tillgänggöra en aktiv och meningsfull fritid i hela 
kommunen. 

Projektmedel för lokal utveckling med Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden

Från och med 2023 finns möjligheten för Vallentunas civilsamhälle och företagare på 
landsbygderna att tillsammans söka projektmedel för lokal utveckling från den ideella 
föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. I föreningen Upplandsbygd ingår 
Uppsala (exklusive Uppsala stad), Sigtuna (exklusive Märsta), Knivsta, Östhammar 
och från och med 2023 Vallentuna kommun (exklusive Vallentuna tätort).  Målet med 
leadermetoden är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, 
nya företag och fler jobb.  I Upplandsbygds utvecklingsstrategi är de två övergripande 
målen levande och inkluderande bygder samt Hållbara näringar och nya lösningar. 

Grundtanken med Leadermtoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av 
de som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och 
offentlig sektor som tillsammans bildar en ideell förening, där styrelsen består av 
representanter från ideell, offentlig och privat sektor i varje kommun. Samverkan är 
också en ett krav för att få medel. 

Kommunens vision visar vägen framåt  

Kommunen vision- ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och 
idéer växer”- beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter och ska stå för. En 
kommun med mod att skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Detta har varit ingången i den breda dialog med såväl invånare som 
medarbetare och förtroendevalda inom kommunorganisationen som ligger till grund 
för framtagandet av denna strategi. 

Sex områden har prioriterats framåt: 

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
 Samverkan, demokrati och delaktighet 
 Bo på landsbygd 
 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
 Upplevelser och friluftsliv  
 Tillgänglighet och infrastruktur 
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3.1 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 

Livskraftiga och aktiva gröna näringar är förutsättningar för att bevara och utveckla 
landsbygderna samt för företagande som nyttjar odlingslandskapets värden. En ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och energi är viktigt för att möta framtida 
samhällsutmaningar. 

Utgångspunkten är det finns goda förutsättningar för företagare att verka på 
landsbygderna och att det offentliga, företagare och civilsamhälle tillsammans skapar 
förutsättningar för en levande landsbygd. 

Mer lokalt producerad mat i offentlig måltid  

Kommunen arbetar med att skapa innovationer och möjliggöra lokal mat i offentlig 
måltid. Detta skapar mervärden för hela kedjan att växa och förutsättningar skapas 
även för andra branscher.  Både befintliga eller nyetablerade lokala företag kan 
diversifiera sig inom exempelvis transportbranschen, samlastningscentraler, 
slaktanläggningar, kvarnar, bagerier och andra förädlingsföretag eller annan del som 
bidrar till det lokala livsmedelssystemet. 

Utöver lokala råvaror och produkter finns potential att främja lokal produktion och 
förädling av livsmedel via så kallade pedagogiska mertjänster förbättrar 
krisberedskapen vad gäller livsmedelsförsörjning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen och Barn och ungdomsnämnden 

Främja innovation och klimatsmarta lösningar för hållbart jordbruk 

Jordbruket är en förutsättning för att landsbygdernas kvaliteter ska bibehållas. 
Kommunen har kunskap, kompetens för att förstå jordbrukets och andra 
landsbygdsnäringars behov och utmaningar. Klimatförändringar, ökade drivmedels- 
och elpriser medför stora utmaningar för jordbruket. Det finns möjligheter med både 
vätgas och biogasutveckling. Kommunen verkar för att öka den hållbara lokala 
produktionen av förnybar energi och drivmedel. 

Kommunen arbetar för att viktiga ekosystem samt ekosystemtjänster synliggörs, 
bevaras och förvaltas då dessa långsiktigt utgör en grundförutsättning för 
landsbygdsnäringar. Kommunen sprider kunskap, driver på och stöttar initiativ till 
vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder. 

Jordbruksmark är en ändlig resurs med högt värde för nuvarande och kommande 
generationer. Det är en konkurrens om markresurserna, för utveckling av 
jordbruksverksamhet men också samhällsutveckling i stort. Kommunens intention är 
att så långt det är möjligt skydda brukningsvärd jordbruksmark och att 
jordbruksmark bara får tas i anspråk när det finns ett väsentligt samhällsintresse av 
detta och en avsaknad av annan lämplig lokalisering.



8

Stärka långsiktiga förutsättningar för näringslivsutveckling på 
landsbygderna 

Kommunen skapar långsiktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen bland 
annat genom den fysiska planeringen. Kommunen verkar för god infrastruktur och 
logistik för produkter, transporter och energi. 

Kommunen främjar det lokala näringslivets utveckling och ett företagsvänligt klimat 
genom nätverkande, dialog och arbetet med företagslots. Kommunen skapar 
möjlighet för en proaktiv dialog inom prövning och tillsyn.  En bra kontakt och 
kontinuerlig dialog med företagare ger en bättre inkännande kunskap om deras 
förutsättningar och på så sätt blir också den lokala utvecklingen mer förankrad och 
kopplad till platsens och företagens förutsättningar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Stärka en attraktiv besöksnäring

Verksamheter inom besöksnäring kan skapa jobb, intäkter, en god livsmiljö samt öka 
upplevelseinnehållet och identiteten av Vallentuna för både invånare och besökare. 
Ökad besöksnäring ställer krav på planering och samordning av trafik- och 
friluftsinfrastruktur1. 

Kommunen tillhandahåller en plattform för marknadsföring av event och besöksmål i 
kommunen. Kommunen bjuder in till nätverksträffar kring besöksnäring för att 
inspirera, sprida kunskap och tillsammans arbeta med marknadsföring, former för att 
stötta lokala idéer och initiativ samt möjligheten att kunna ta emot besökare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

3.2 Samverkan, dialog och delaktighet 

Landsbygdsutvecklingen sker i dialog med invånare, föreningar och företagare. 
Utgångspunkten är att Vallentuna tar tillvara på och använder den lokala och 
platsspecifika och branschkunskapen som finns på landsbygderna genom delaktighet, 
dialog och samverkan. Det är ett av kommunens verktyg för att skapa bättre kvalitet 
för kommuninvånarna och företagare på landsbygderna.  

En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande 

En kontinuerlig dialog vid komplexa samhällsfrågor skapar ett bättre och mer 
effektivt beslutsunderlag. En dialog, som görs medskapande och tillitsbaserad, har en 
betydelse för att värna och stärka den representativa demokratin. Civilsamhället är 
ofta en källa för båda nätverksskapande, mobilisering i bygderna och hjälp för att nå 

1 Friluftsinfrastruktur kan exempelvis vara information om rent vatten, soptunnor, toaletter, 
parkering. 
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så många som möjligt. Hur kommunen på bästa sätt når ut kan se olika ut i varje 
enskild bygd.

Dialogen måste ske systematiskt, alla tycker inte lika och allas röster ska kunna bli 
hörda. Kommunen samverkar som en helhet. Det kommunen gör inom en 
verksamhet kan påverka relationen till en annan.  

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart engagemang 

Kommunen är mån om civilsamhället och företagare. Kommunen sprider genom sina 
kanaler, såsom hemsida och servicefunktioner, kunskap om bland annat 
finansieringsmöjligheter och utbildningar.  

Genom tydlig samordning internt skapar kommunen hållbara och tydliga sätt för 
samhället att engagera sig på i samhällsutvecklingen. Kommunen strävar efter ett 
hållbart engagemang som sker på lika villkor. I dialogen har det framkommit att det 
finns lokalt engagemang inom olika ämnesområden såsom trafik, hållbarhet, äldres 
och ungas fritid. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, 
Fritidsnämnden, Socialnämnden 

Öka kommunens synlighet på landsbygderna och i orterna 

Det finns ett behov av att öka kommunens synlighet på landsbygderna. Kommunen 
finns idag exempelvis representerade på platser genom skolor och bibliotek. 
Kommunens närvaro efterfrågas ofta i dialogen, likväl, vad kommunen gör för 
landsbygderna där kommunens närvaro på plats är låg. Kommunen använder sina 
lokaler som informations- och kommunikationsnoder för att öka kommunens 
synlighet.

På landsbygderna arrangeras – utifrån lokala initiativ många lokala evenemang. Det 
kan vara allt från syföreningens träffar, LRF:s medlemsmöten, marknader, välbesökta 
fotbollsmatcher, spontana besök vid nyspolad is eller dylikt. 

Kommunen tar vara på möjligheten till dialog på plats under de lokala evenemang och 
platser där det rör sig många människor för att stötta det lokala civilsamhället och 
företagslivet men också för att nå så många som möjligt med information- och 
kommunikationsinsatser. På detta sätt kan kommunens närvaro synliggöras på plats i 
varje kommundel. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Kommunens lokaler - som språngbräda för delaktighet i lokal 
utveckling 

Tillgång till bra lokaler som är anpassade som mötesplatser eller för fritidsändamål är 
en förutsättning som inte alltid finns att tillgå. Lokalerna på landsbygderna 
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samutnyttjas redan i stor utsträckning, framför allt där det inte finns kommunala 
lokaler. 

Kommunen använder i den mån det är möjligt sina lokaler som språngbräda för att 
vara delaktiga i den lokala utvecklingen och stärka föreningslivet och nätverkande. 
Samnyttjandet skapar en identitet och bidrar till sociala mötesplatser. Det finns ett 
behov av flexibla lösningar för att kunna inrymma fler olika möjligheter och 
aktiviteter i lokalerna, såsom exempelvis musikevenemang och teateruppsättningar.  

Kommunen följer kontinuerligt, i dialog med föreningsliv och företagare, behovet av 
nya och existerande anläggningar för fritidsaktiviteter och samlingslokaler i orterna 
och på landsbygderna. Det kan även finnas andra kommunala lokaler, såsom 
skollokaler, som kan fungera och utvecklas som mötesplatser i de olika 
kommundelarna. I de kommundelar kommunen inte äger lokaler krävs en aktiv 
samverkan med det lokala civilsamhället. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden

3.3 Att bo på landsbygd

I kommunen finns goda möjligheter till ett lantligt boende med tillgång till de unika 
kvaliteter som landsbygderna och de mindre orterna har, men med fortsatt närhet till 
en starkt växande arbetsmarknad. I kommunens översiktsplan pekas Lindholmen, 
Kårsta och Karby/Brottby2 ut som servicepunkter. Dessa servicepunkter är viktiga för 
närliggande landsbygd. 

Servicepunkterna ska stärkas och utvecklas

Servicepunkterna ska ges goda förutsättningar för både kommunal och kommersiell 
service. Inom kommunens rådighet verkar kommunen för nya möjligheter att erbjuda 
service samt öka kommunens närvaro och dialog med invånare och företagare på 
landsbygderna genom innovativa, mobila och/eller digitala lösningar. Kommunen 
förverkligar intentionerna i de fördjupade översiktsplanerna och tar ett helhetsgrepp 
över utvecklingen i orterna tillsammans med företagare och invånare.

I servicepunkterna ska det finnas utrymme för funktioner såsom skola, förskola, 
idrott och fritid, lekplats, omsorg, kulturutbud, bibliotek, plats med tillgång till IT- 
uppkoppling. Utbudet kan variera i förhållande till det lokala behovet på plats, men 
gemensamt är att funktionerna tillsammans skapar en mångfald. Utbudet i 
servicepunkterna ska stärka den sociala samvaron och erbjuda mötesplatser för alla 
åldrar och behov. 

2 I regionalt sammanhang benämns Karby/Brottby som servicenod. En servicenod tillskillnad 
från en servicepunkt har god tillgång till kollektivtrafik. 
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Stärka utvecklingen i hela kommunen 

Kommunen har överlag en god beredskap och framförhållning gällande 
detaljplanering i de mindre orterna. Utvecklingen utgår från att bevara styrkorna och 
addera nya värden – att skapa livskvalitet. Kommunens grundinställning är att en 
levande landsbygd ska värnas även i framtiden och att utveckling av bebyggelse på 
landsbygderna är positiv.  Alla kommundelar ska finnas med. Begränsande faktorer 
för verksamhets- och bostadsutveckling behöver belysas, analyseras och 
kommuniceras.

Närheten till Arlanda medför möjligheter i form av arbets- och mötesplatser såväl 
som en hög tillgänglighet till både nationell och internationell marknad. Samtidigt 
kan den flygtrafik som genereras upplevas som störande. Kommunen arbetar för en 
acceptabel bullerpåverkan från Arlanda. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

En proaktiv dialog för att mötas kring bostadsutveckling 

För att på ett så bra sätt kunna mötas kring bostadsbyggande och ökat 
exploateringstryck på landsbygderna för kommunen en proaktiv dialog med invånare 
och företagare om lämplig utveckling och avvägningar. 

En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt utifrån plan- och 
bygglagen. Kommunen bidrar med kunskap och kompetens inom tillsyn och 
myndighetsfrågor och för en proaktiv dialog inom exempelvis kulturmiljö-, och 
miljöfrågor redan innan prövning. Syftet är att stötta de sökande att beakta värden så 
långt som möjligt innan ärendet kommer in till kommunen.  Företagslotsen och 
bygglovsträffar är redan etablerade servicefunktioner och ger möjligheter att få 
vägledning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Kulturnämnden

Möjliggöra för kvarboende i mindre orterna och på landsbygderna 
Möjligheten till kvarboende underlättas genom hemtjänst, bostadsanpassningar och 
trygga tekniska lösningar. Kommunen möjliggör en ökad valfrihet av 
hemtjänstutförare i glesare landsbygd och hemtjänstens ersättningsmodell anpassas 
efter landsbygdernas förutsättningar.

Ansvar: Socialnämnden och Kommunstyrelsen

3.4 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
Kommunens intention är att alla invånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid samt att 
barn och elever inom alla kommunens förskolor och skolor erbjuds likvärdiga 
förutsättningar. Utgångspunkten är att både den kommunala och kommersiella 
servicenivån i största möjliga mån ska bibehållas och utvecklas i de utpekade 
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servicepunkterna. Det måste finnas en långsiktighet och transparens i 
landsbygdsutvecklingen. 

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna. En del av 
den upplevda otryggheten som finns beror på avsaknad av tillräckliga mötesplatser 
och aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar 

Attraktiva skolor och förskolor på landsbygden

Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja 
invånare, förskolebarn och elever, civilsamhälle och företag i gemensam strävan för 
ett hållbart Vallentuna. Skola och förskola har både ett värde för utbildning men 
också ett starkt symboliskt värde för landsbygderna och orterna3. En bra skola skapar 
ett mervärde och attraktivitet för bygden, för både inflyttning och 
näringslivsutveckling. 

Kommunens skolor och förskolor belägna på landsbygderna ska vara attraktiva att 
välja för såväl elever som för personal. Skolor och förskolor ska främja barn och ungas 
goda levnadsvanor bland annat genom att stimulera till fysisk aktivitet. Skolorna och 
förskolorna nyttjar det naturnära läget i undervisningen för barn och elever och 
använder sig regelbundet av fördelen att naturen finns så nära. Skolorna satsar också 
på rörelse och upplevelser i naturen och har samarbete med flera lokala föreningar för 
att ge eleverna en bra grund att stå på vad gäller rörelse, hälsa och de möjligheter som 
naturen ger. 

Ansvar: Barn och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden 

Utveckla trygga och attraktiva mötesplatser
Kommunen strävar efter att ge alla kommuninvånare tillgång till trygga, rena, 
utvecklande, jämställda och kreativa offentliga lokaler och allmänna platser. Vid 
skapandet av mötesplatser, lekplatser och utveckling av lokaler är det viktigt att 
fördjupa sig i platsen och lyssna in de behov för socialt och ekonomisk hållbar 
utveckling som finns. 

Allmänna samlingslokaler och platser, både kommunala eller andra, skapar möjlighet 
för alla kommunens invånare att få tal del av kommunala satsningar och olika former 
av aktiviteter. Naturliga mötesplatser och lokala träffpunkter bidrar till att minska 
social utsatthet och känsla av ensamhet. Besöksantal måste ställas i relation till 
bygdens behov och inte ställas i relation till liknande platser i exempelvis Vallentuna 
tätort.

Kommunen skapar tillsammans med civilsamhälle och företagare förutsättningar för 
att livsmiljöer och platser ska uppfattas som trygga och attraktiva och rena.

Ansvar: Alla kommunens nämnder 

3 Skolorna på landsbygderna är belägna i Karby/Brottby, Kårsta och Lindholmen 
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Transparens och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter  

Kommunen är transparent med vilken service som kommer finnas på både kort- och 
lång sikt för att säkra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygderna genom 
livets olika skeden

För vissa kommundelar kan det vara längre till service än andra, i dessa områden kan 
det bli aktuellt att se över möjligheterna med viss ambulerande service, exempelvis 
fritidsledare, skolbibliotek, träffpunkter, informationsträffar eller rådgivningskvällar. 
För att detta ska bli lyckat behövs tillgång till lokaler. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder

Utvecklad kommersiell och kommunal service 
Utbudet i servicepunkterna stärker den sociala samvaron och erbjuder mötesplatser 
för alla åldrar och behov. För att servicen ska bli livskraftig på landsbygderna krävs 
också att servicen nyttjas lokalt.  

Kommersiell service har stor potential att öka attraktionskraften i kommunens 
mindre orter. För utvecklingen av Kårsta pekas en etablering av dagligvaruhandel ut 
som betydelsefullt för utvecklingen.  Servicen i servicepunkterna behöver utvecklas 
att möta behov över tid. Kommunen arbetar ständigt för att nå fler och tillgängliggöra 
service med fortsatt god kvalitet. Kommunen verkar även för att kommersiell eller 
annan offentlig service förbättras. 

För att kunna möjliggöra olika typer av service på landsbygderna är innovation och 
samverkan viktigt. Både mellan olika offentliga förvaltningar men också tillsammans 
med ideella och privata aktörer. Serviceutvecklingen sker utifrån ortens/bygdens 
förutsättningar och utifrån de befintliga värden som finns på platsen. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

3.5 Upplevelser och friluftsliv 

Friluftsliv bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar 
tillväxt, landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i natur- 
och kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Landsbygden har stor potential genom närheten till naturen, som skapar goda 
förutsättningar för friluftsliv och meningsfull fritid. 

Den ökande mängden specialintressen, digitalisering, förändrade attityder till natur 
och hälsa är några de större trender som på olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 
Landsbygderna har stor potential genom närheten till naturen skapa förutsättningar 
för ett bra friluftsliv.
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Verka för ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar  
Kommunen erbjuder många och långa vandringsleder, vackra vattendrag, sjöar, unik 
natur i form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. Här finns aktiviteter på 
både sommar- och vinterhalvåret som ger den som bor och verkar här en stor 
rikedom av möjligheter.

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 
organisationers samt företags engagemang är grunden för människors möjligheter till 
friluftsliv.  Kommunen verkar för att landsbygderna som en plats för friluftsaktiviteter 
fortsätter att utvecklas och synliggöras.

Jämlika förutsättningar för att utöva friluftsliv skapas bland annat genom att 
människor, oberoende av individuella förutsättningar, på hållbara sätt kan ta sig till 
och runt i naturområden.  Kommunen verkar för att underlätta för invånare och 
besökare att kunna ta sig kollektivt till besöksmålen och att goda 
parkeringsmöjligheter finns.  Utvecklingen behöver ske i samklang med den lokala 
platsen. Kommunens samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till 
friluftslivets olika behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Kommunen samverkar med markägare, föreningar och företag för att stärka ett brett 
friluftsutbud som skapar möjligheter för – och väcker intresse hos - fler. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Främja lokal delaktighet i friluftslivsarbetet

I arbetet med friluftsliv möts flera olika aktörer med olika perspektiv. Kommunen har 
begränsad rådighet och för utvecklandet av leder och besöksmål krävs ett lokalt 
engagemang där markägare, föreningar och lokalbefolkning är delaktiga och 
samverkar i processen tillsammans med kommunen och entreprenörer. 

Kommunen arbetar med friluftslivet på nya sätt. Samsyn, tillit och delat ansvar krävs 
för att omhänderta friluftslivets arena - natur- och kulturlandskapet. Genom att från 
idé till planering, genomförande och uppföljning involvera och föra dialog med olika 
intressenter och målgrupper främjar kommunen intresse, engagemang och känsla av 
ägarskap.

Kommunen fortsätter att etablera samarbete med det lokala civilsamhället, 
Kulturskolan, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, 
kulturaktörer samt lokala företag för att öka möjligheterna för ungas aktiva fritid. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Verka för möjligheten att förstå och uppleva kulturhistoriska värden 

Kulturarvet är en grund för en god livsmiljö, för invånarnas förankring i hembygden 
och för Vallentunas identitet. Vallentunas kulturmiljöer är också framtidskapital i 
lokal och regional utveckling. En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska 
värden ger attraktiva besöksmål såväl som bostadsområden och platser. 
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En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska värden ger attraktiva besöksmål 
såväl som bostadsområden. Kommunen arbetar för att Vallentunas kulturmiljöer, 
exempelvis det levande historiska odlingslandskapet och världens runstenstätaste 
område används som resurs för social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Med en 
helhetssyn på landskapet i planering och förvaltning omhändertar och utvecklas 
kommunens byggnader, platser och områden.

Ansvar: Kulturnämnden 

3.6 Tillgänglighet och infrastruktur 

Transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning och ska erbjuda en valfrihet 
i valet av färdmedel samtidigt som det ska vara attraktivt att resa hållbart. 
Kommunens invånare och företagare ska ha god tillgänglighet till service, 
arbetsmarknads och viktiga målpunkter såväl inom kommunen som till 
grannkommunerna, regionen och globalt. Kommunens utgångspunkt är att verka för 
en ökad framkomlighet och trafiksäker trafikmiljö i orterna och på landsbygderna.  

Verka för åtgärder längs statligt vägnät 

Landsbygdsvägarnas kvalitet och bärighet är avgörande för framkomlighet för 
utryckningsfordon, sopbilar och näringslivets fordon. Samtidigt så är de smala och 
kurviga landsbygdsvägarnas sig ett kulturarv och också en landsbygdskvalitet. Många 
av landsbygdsvägarna är idag inte dimensionerade för stora och tunga fordon eller 
den trafikmängd som skapas. Många av landsbygdsvägarna, förutom att de är smala 
och kurviga, saknar vägren, har beläggningsskador och saknar säkra passager över 
väg och trafiksäkra busshållplatser.  

Kommunen arbetar systematiskt för att påtala och visa på landsbygdernas behov och 
förutsättningar för Trafikverket och Region Stockholm. Det är i första hand 
Trafikverket som ansvarar för och investerar i belysning, cykelvägar och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs statliga vägar. Kommunen samarbetar även med 
enskilda väghållare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Verka för en utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behöver högre turtäthet och starkare kopplingar till och från och 
mellan de utpekade servicepunkterna och Vallentuna centrum samt andra regionala 
stadskärnor. Kommunen verkar för trafiksäkra busshållplatser och fler turer i 
kollektivtrafiken samt att konceptet med anropsstyrd trafik implementeras och 
utvecklar landsbygdstrafiken. 

Det är angeläget att det finns goda omstigningsmöjligheter från bil eller buss till de 
mer reguljära buss- och tåglinjerna på landsbygderna. 
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Verka för ökad trafiksäkerhet och mobilitet 
Bilen kommer fortsatt vara viktig för landsbygdsbefolkningen. Därför blir hela-resan-
perspektivet viktigt. Infartsparkeringar, en pålitlig Roslagsbana och busstrafik 
tillsammans med infartsparkeringar skapar goda förutsättningar för landsbygdsborna 
att resa hållbart. 

Ett utvecklad gång- och cykelvägnät till, mellan orterna och landsbygderna 
efterfrågas. Detta är särskilt viktigt kopplat till barn och ungas skolvägar och 
rörelsefrihet.  Kommunen ska arbeta för att ta fram fördjupade studier för 
tillgänglighet för cykel i de utpekade stråken i översiktsplanen. 

Vallentunas landsbygdsvägar är också attraktiva för cykelturism, tävlingar och allmän 
cykelträning. Kommunen är en populär cykelkommun för fritids- och 
tävlingscyklister. Här behövs samarbete med Regionen och Trafikverket för att kunna 
möjliggöra cykelturism.  

Verka för utbyggt fibernät med hög hastighet 
Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för invånare, näringsliv och 
besökare att få tillgång till samhällets pågående digitalisering och dess digitala 
tjänster, exempelvis viss myndighetsservice. Detta är viktigt för att landsbygdsborna 
ska få likvärdig möjlighet till information, kommunikation och service och för alla 
åldrar.
Kommunen arbetar för att en ökad andel av företagare och hushåll har tillgång till 
utbyggt fibernät med hög hastighet. Kommunen fortsätter identifiera områden som 
har behov av utveckling och som kan få ta del av bredbandsstöd.
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4. Genomförande 
För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Landsbygdsstrategin bör beaktas i kommunens bolagsstyrning.

För att lyckas med intentionerna i landsbygdsstrategin behöver kommunens nämnd- 
och förvaltningsöverskridande arbete förbättras. Med utgångspunkt i landsbygdernas 
behov och utmaningar behöver kommunen ta ett gemensamt, samlat grepp över orts- 
och bygdeutvecklingen och systematiskt arbeta för att skapa synergieffekter mellan 
olika verksamheter och projekt. 

Aktivitetsplanering och utvecklingsinsatser för landsbygdsarbetet med bäring på 
landsbygdsfrågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Samordning inför 
verksamhetsplanering sker lämpligen inom ramen för kommunledningskontorets 
nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 

Ökad samverkan genom leadermetoden 
Kommunen mobiliserar, skapar utrymme för nya idéer, möjlighet och initiativ att 
växa på landsbygderna och i orterna samt skapar förutsättningar för att kommunens 
arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling blir lyckat och får en bra uppväxling 
av de medel kommunen går in med. Leaderprojekten drivs i första hand av 
civilsamhället i samarbete med näringsliv. 

Ansvar: Kommunstyrelsen  

Uppföljning 
Landsbygdsaspekter av arbetet vävs in i verksamhetsplaner och följs upp inom ramen 
för ordinarie verksamhetsuppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.
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Referensnummer för signaturer:

§ 26
Remissyttrande angående förslag till landsbygdsstrategi (FN 2022.017)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att överlämna yttrande angående förslag till landsbygdsstrategi till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, föreningar, 
företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. Landsbygdsstrategin visar på 
kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska arbeta för en hållbar och sammanhållen 
samhällsutveckling på landsbygderna.

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela 
Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

I strategin har sex prioriterats områden pekats ut:
- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

Fritidsnämnden är positiv till förslaget till landsbygdsstrategin och ser att den går i linje med 
det också nämnden vill uppnå. Det är en omfattande strategi med höga ambitioner, särskilt 
vad gäller samverkan, lokal förankring, dialog, besöksnäring och friluftsliv.

Fritidsnämndens vill i detta yttrande belysa tre områden vilka fritidsnämnden finner viktiga: 
frågan om barnkonventionen och barns deltagande; vikten av intern samordning av dialog 
och; frågan om resurser för att genomföra landsbygdsstrategin.

Förslag till remissyttrande är bifogat som en bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §25 FN AU Remissyttrande angående förslag till landsbygdsstrategi
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2022-03-23

Referensnummer för signaturer:

§ 25
Remissyttrande angående förslag till landsbygdsstrategi (FN 2022.017)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att överlämna yttrande angående förslag till landsbygdsstrategi till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, föreningar, 
företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. Landsbygdsstrategin visar på 
kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska arbeta för en hållbar och sammanhållen 
samhällsutveckling på landsbygderna.

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela 
Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

I strategin har sex prioriterats områden pekats ut:
- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

Fritidsnämnden är positiv till förslaget till landsbygdsstrategin och ser att den går i linje med 
det också nämnden vill uppnå. Det är en omfattande strategi med höga ambitioner, särskilt 
vad gäller samverkan, lokal förankring, dialog, besöksnäring och friluftsliv.

Fritidsnämndens vill i detta yttrande belysa tre områden vilka fritidsnämnden finner viktiga: 
frågan om barnkonventionen och barns deltagande; vikten av intern samordning av dialog 
och; frågan om resurser för att genomföra landsbygdsstrategin.

Förslag till remissyttrande är bifogat som en bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Remissyttrande angående förslag till 
landsbygdsstrategi

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att överlämna yttrande angående förslag till 
landsbygdsstrategi till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska 
arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till 
kommunens övriga styrdokument.

I strategin har sex prioriterats områden pekats ut: 
- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

Fritidsnämnden är positiv till förslaget till landsbygdsstrategin och ser att den går i 
linje med det också nämnden vill uppnå. Det är en omfattande strategi med höga 
ambitioner, särskilt vad gäller samverkan, lokal förankring, dialog, besöksnäring och 
friluftsliv. 

Fritidsnämndens vill i detta yttrande belysa tre områden vilka fritidsnämnden finner 
viktiga: frågan om barnkonventionen och barns deltagande; vikten av intern 
samordning av dialog och; frågan om resurser för att genomföra landsbygdsstrategin.

Förslag till remissyttrande är bifogat som en bilaga till denna tjänsteskrivelse. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2022-03-08

DNR FN 2022.017 
SID 2/2

Ekonomiska konsekvenser
De satsningar som presenteras i landsbygdsstrategin kan både generera extra 
kostnader i form av ytterligare investeringar men också intäkter i form av förbättrad 
hälsa, ökad konsumtion från besöksnäring och ökad inflyttning. 

Konsekvenser för barn
Frågorna som lyfts i landsbygdsstrategin är viktiga för barn och ungdomar, inte minst 
trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trygghet, tillgänglighet, skola, förskola och en aktiv 
fritid. 

Under dialogarbetet har barn- och unga till viss del varit delaktiga i processen. Detta 
har gjorts genom att erbjuda ungdomar att svara på en enkät som funnits på plats på 
fritidsgården Mega, samt att fritidsverksamheten har fått göra ett fotocollage om vad 
landsbygd är för barnen. Detta gjordes även till en utställning och ställts ut på 
kulturhuset.

Petri Peltonen Mir Grebäck von Melen 
Förvaltningschef kultur och fritid Utvecklingsledare

Expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen 
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Fritidsnämndens yttrande angående 
förslag till landsbygdsstrategi

Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ska 
arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 

Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar och är ett komplement till 
kommunens övriga styrdokument.

I strategin har sex prioriterats områden pekats ut: 
- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

Fritidsnämnden är positiv till förslaget till landsbygdsstrategin och ser att den går i 
linje med det också nämnden vill uppnå. Det är en omfattande strategi med höga 
ambitioner, särskilt vad gäller samverkan, lokal förankring, dialog, besöksnäring och 
friluftsliv. 

Fritidsnämndens vill i detta yttrande belysa tre områden vilka fritidsnämnden finner 
viktiga: frågan om barnkonventionen och barns deltagande; vikten av intern 
samordning av dialog och; frågan om resurser för att genomföra landsbygdsstrategin. 

Barnkonventionen
I Sverige ratificerades barnkonventionen för över 30 år sedan men trots det får allt för 
sällan barnrättsfrågor det utrymme som konventionen kräver. Barn får mindre och 
mindre plats i samhällsbyggnadsutveckling och deras rörelsefrihet och tillgång till 
tillgängliga ytor minskar. Hur miljön planeras, gestaltas och förvaltas är grunden för 
barns livsvillkor, men trots detta inkluderas sällan barnen i utformningen och deras 
perspektiv faller lätt mellan stolarna. 



BREV
2022-03-11

SID 2/2

NAMN MOTTAGARENS NAMN
YRKESBETECKNING TITEL/FÖRETAG
TELEFON VÄGNAMN 12
E-POST 123 45 STAD

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 01
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Fritidsnämnden ser positivt till att barn och ungas skolvägar och rörelsefrihet 
omnämns men ser också att förslaget till landsbygdsstrategin inte i något större 
utsträckning belyser barns förutsättningar för att bo och verka på landsbygden. 
Barnkonventionen nämns enbart sparsamt och fritidsnämnden vill framhålla vikten 
av att se till barns särskilda förutsättningar samt hur olika satsningar kan komma att 
påverka barn och unga. Därför bör strategin ytterligare precisera hur barn och unga 
är en viktig grundförutsättning för områdets utveckling, detta kan exempelvis göras i 
kapitlet ”En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande”.

Kommentar om Stärka en attraktiv besöksnäring
Fritidsnämnden ser positivt på att förslaget uppmärksammar att ökad besöksnäring 
ställer krav på planering och samordning av trafik- och friluftsinfrastruktur1. Som 
ansvarig står kommunstyrelsen och fritidsnämnden vill understryka vikten av 
samverkan i denna fråga. 

Dialog och samverkan
Fritidsnämnden ser positivt på det stora fokus som finns på dialog och samverkan. Att 
civilsamhället och föreningslivet lyfts i denna fråga är särskilt positivt. 

Fritidsnämnden vill dock lyfta förutsättningarna som många föreningar verkar under 
där tid är en avgörande och ibland utmanande parameter att ta i beaktning. Även om 
fritidsnämnden ser positivt på att intresset för dialog och samverkan skulle öka i och 
med antagandet av strategin bör detta också utgå från föreningarnas förutsättningar 
och samordnas internt för att inte riskera en allt för ökad arbetsbelastning för alla de 
ideella som utgör föreningslivet.  

Höga ambitioner, men med vilka resurser? 
Fritidsnämnden ser positiv på den höga ambitionsnivån som presenteras i förslaget 
till landsbygdsstrategin. Fritidsnämnden vill, i linje med förslag, att aktiviteter, 
mötesplatser och utbud ska vara lättillgängliga och finnas nära i alla kommunens 
lokalsamhällen. 

Vad som dock är viktigt att poängtera är att de höga ambitionerna också kan medföra 
ett ökat behov av resurser. Etablering och skötsel av friluftsområden, ökat antal och 
förbättrade mötesplatser, tätare dialog och en generellt förbättrad kvalité på det 
utbud som erbjuds kommer generera ett behov av resurser, något som 
fritidsnämnden ser behöver belysas under rubriken Genomförande. 
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Remiss förslag på Landsbygdsstrategi  
 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har tagit beslut om att skicka ut ett förslag 
på landsbygdsstrategi ut på nämndremiss. Landsbygdsstrategin har i bred dialog med 
invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda arbetats fram under 2021. 
Kommunstyrelsens planerings- och miljöutskottet efterfrågar era synpunkter på 
förslaget.  
 
Svar på remissen önskas senast: 30 april  
 
Hos oss handläggs ärendet av Mimmi Skarelius Lille  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.sbf@vallentuna.se 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
Mimmi Skarelius Lille 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 
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§ 19
Förslag till landsbygdsstrategi på remiss (KS 2020.384)
Beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på nämndremiss.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl invånare, 
föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I dialogen har 
kommunens vision varit vägledande.

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka kunna arbeta 
för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. Utgångspunkten är att 
landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör att hela Vallentuna kommuns 
attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga 
styrdokument.

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att Vallentuna 
kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att växa. Sex områden 
prioriterats framåt:

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande
- Samverkan, demokrati och delaktighet
- Bo på landsbygd
- Trygga och attraktiva livsmiljöer
- Upplevelser och friluftsliv
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och verksamhetsplanering 
– samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd och förvaltning ska beakta 
landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner.
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Förslag till landsbygdsstrategi på 
remiss

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att skicka ut förslaget på landsbygdsstrategi på 
nämndremiss

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. 

Ett av landsbygdsstrategins syften är att landsbygdsperspektivet ska implementeras i 
alla kommunens verksamheter samt i ordinarie styrning. Bred förankring av förslaget 
är avgörande för framtida implementering. 

Bakgrund
Ett förslag till en landsbygdsstrategi har arbetats fram i bred dialog med såväl 
invånare, föreningar, företagare, medarbetare och förtroendevalda under 2021. I 
dialogen har kommunens vision varit vägledande.  

Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunens ka 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar. Landsbygdsstrategin är ett 
komplement till kommunens övriga styrdokument. 

Det är Vallentunas vision som har visat vägen framåt. Dialogen har utgått från att 
Vallentuna kommun ska skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Sex områden prioriterats framåt: 

- Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
- Samverkan, demokrati och delaktighet 
- Bo på landsbygd 
- Trygga och attraktiva livsmiljöer 
- Upplevelser och friluftsliv  
- Tillgänglighet och infrastruktur

För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
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verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Kommunens arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, är också avgörande för 
genomförande av landsbygdsstrategin. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Hållbar utveckling genomsyrar och är en av utgångspunkterna för 
landsbygdsstrategin.  

Konsekvenser för barn
Många av frågorna som lyfts i landsbygdsstrategin är viktiga för barn och ungdomar, 
inte minst trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trygghet, tillgänglighet, skola, förskola och 
en aktiv fritid. En bra implementering av landsbygdsstrategin innebär en förbättring 
för alla kommuninvånare. 

Barn- och unga har varit delaktiga i processen genom att svara på en enkät framtagen 
för ungdomar som funnits på plats på ungdomsgården, samt att fritidsverksamheten 
har fått göra ett fotocollage om vad landsbygd är för barnen. Detta gjordes även till en 
utställning och ställts ut på kulturhuset. 

Björn Stafbom       Daniel Jarl 

Samhällsbyggnadschef                                             Chef för avd. översiktsplanering 

Expedieras till:
Akten
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FRAMTAGANDE AV STRATEGIN

Deltagande och dialog 
Alla kommunens förvaltningar har varit delaktiga i framtagandet av strategin och en 
omfattande dialog har förts med invånare, föreningar och företagare.  

(Ange källa till eventuella bilder/fotografier i dokumentet)

Remissversion 

Detta är en remissversion. Kommunfullmäktige ska anta den slutgiltiga landsbygdsstrategin. 
Denna version innehåller strategiska inriktningar. 
Det kommer även tas fram en processbeskrivning om dialog och hur landsbygdsstrategin är 
framtagen. 
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2. Om strategin
Landsbygdsstrategin visar på kommunens viljeinriktning för hur kommunen ska 
kunna arbeta för en hållbar och sammanhållen samhällsutveckling på landsbygderna.  
Strategin gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. 
Utgångspunkten är att landsbygderna ska bibehålla och utveckla de kvaliteter som gör 
att hela Vallentuna kommuns attraktivitet ökar.

Definition 

Med landsbygder menas i detta dokument kommunen exklusive Vallentuna tätort. 
Det innebär att landsbygdens avgränsning kan förändras över tid beroende på hur 
Vallentuna tätort på sikt växer. För att undvika generaliseringar och för att påminna 
om att kommunens olika delar ser olika ut och har olika förutsättningar, används 
”landsbygder” istället för ”landsbygden”.

Kommunens styrdokument 

Landsbygdsstrategin är ett komplement till kommunens övriga styrdokument. 
Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner är särskilt viktig för landsbygdernas 
utveckling.  

Översiktsplanen med fördjupningar är vägledande för den fysiska utvecklingen i 
kommunen. De uttrycker kommunens vilja och syftar till att markanvändningen och 
kommunens rumsliga struktur ska bli så bra som möjligt. Detta omfattar bland annat 
områden som föreslås utvecklas för bebyggelse och hur mark-, och vattenområden 
ska förvaltas. Planerna syftar till att uppnå en bra helhet och forma en framtid där 
människor och företag kan leva och växa hållbart och där kommunen utvecklas med 
hänsyn.  

Grönstrukturplan, Blåplan och Avfallsplan är andra exempel på styrdokument som 
innehåller insatser som är viktiga för landsbygdsutvecklingen. 

Mål och syfte

Målsättningen är att tydliggöra kommunens vilja, rådighet och möjligheter för 
landsbygdernas utveckling samt att öka samverkan och kommunikationsflöden inom 
och mellan kommunens förvaltningar och nämnder och andra samarbetspartners. 

Landsbygdsstrategin syftar till att öka kunskapen om landsbygdernas kvaliteter, 
utmaningar och förutsättningar samt stärka landsbygdsperspektivet i kommunens 
olika verksamheter. Strategin ger underlag för att implementera landsbygdsfrågorna i 
ordinarie styrning i kommunen. 
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3. Landsbygdsstrategi 
Vallentuna kommun har en stor landsbygd, med cirka 8000 boende på landsbygderna 
och i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen och 
Frösunda. Roslagsbanan och bussarna på E18 bidrar med närhet till attraktiv 
kollektivtrafik. 

Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter 

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm-Uppsala och närheten till 
Arlanda skapar drivkrafter för att bo, verka och leva på Vallentunas landsbygder. 

Landsbygdernas utveckling är beroende av ett starkare befolkningsunderlag för att 
kunna utveckla service, kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Samtidigt är det en 
förutsättningar att varje enskilt områdes unika förutsättning tas till vara. 
Utvecklingen behöver ske i samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas 
kvaliteter, såsom exempelvis öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, 
rekreationsområden och djurhållning.  

Lokal utveckling 

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan 
det offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla 
lokalsamhällen.  Det handlar lika mycket om möjligheter till ett aktivt liv, såsom 
möjligheten till att vara delaktig i utformning eller i sociala sammanhang.  Varje 
kommundel har och kommer att ha olika förutsättningar gällande tillgång till och 
behov av service och kollektivtrafik, hur föreningslivet är uppbyggt och lokalt 
engagemang. 

Systematiskt belysa olika perspektiv 

Kommunens landsbygdsarbete stärks genom att systematiskt belysa olika kvaliteter 
och perspektiv som har eller kan ha konsekvenser för landsbygdsutvecklingen inom 
områden såsom bostadsbyggande, infrastruktur, de gröna näringarna, demokrati och 
delaktighet. Det ger potential att locka talanger, mer kompetens, nytänkande och 
investeringar och utnyttjar på så sätt också det strategiska läget till fullo.

Kommunens verksamhet

Genom såväl kommunens lagstadgade kärnverksamhet som kommunens egna 
initiativ verkar de kommunala verksamheterna för att landsbygderna bibehåller och 
utvecklar de kvaliteter som gör att hela kommunens attraktivitet ökar. 

Kommunens lagstadgade uppgifter är social omsorg (äldre- och handikappomsorg 
samt individ- och familjeomsorg); för-, grund- och gymnasieskola; plan- och 
byggfrågor; miljö- och hälsoskydd; renhållning och avfallshantering; vatten och 
avlopp; räddningstjänst; krisberedskap, krishantering och civilt försvar; 
biblioteksverksamhet; och bostäder. Kommuner har också en skyldighet att i sina 
verksamheter säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 
barnkonventionen
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Dessa uppgifter är viktiga grundförutsättningar för ett attraktivt liv och 
näringsverksamhet på landsbygder. Samtidigt medför geografiska och demografiska 
skillnader inom kommunen att förutsättningarna för kommunens samhällsservice 
varierar. Befolkningsmängd och servicegrad hänger ihop. I de fall där 
befolkningstätheten är låg kan det krävas andra förhållningssätt och/eller 
samverkansformer för att säkra servicefunktioner på sikt. 

Kommunen kan också besluta om egna initiativ. Dessa uppkommer utifrån ett behov 
eller vilja och tas av berörd nämnd. Kommunen arbetar redan idag med att 
exempelvis skapa förutsättningar och samverka med andra offentliga och 
kommersiella aktörer inom näringslivsutveckling, infrastrukturutveckling, klimat-, 
och miljöarbetet samt för att tillgänggöra en aktiv och meningsfull fritid i hela 
kommunen. 

Projektmedel för lokal utveckling med Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden

Från och med 2023 finns möjligheten för Vallentunas civilsamhälle och företagare på 
landsbygderna att tillsammans söka projektmedel för lokal utveckling från den ideella 
föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. I föreningen Upplandsbygd ingår 
Uppsala (exklusive Uppsala stad), Sigtuna (exklusive Märsta), Knivsta, Östhammar 
och från och med 2023 Vallentuna kommun (exklusive Vallentuna tätort).  Målet med 
leadermetoden är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, 
nya företag och fler jobb.  I Upplandsbygds utvecklingsstrategi är de två övergripande 
målen levande och inkluderande bygder samt Hållbara näringar och nya lösningar. 

Grundtanken med Leadermtoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av 
de som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar privat, ideell och 
offentlig sektor som tillsammans bildar en ideell förening, där styrelsen består av 
representanter från ideell, offentlig och privat sektor i varje kommun. Samverkan är 
också en ett krav för att få medel. 

Kommunens vision visar vägen framåt  

Kommunen vision- ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och 
idéer växer”- beskriver tydligt vad Vallentuna strävar efter och ska stå för. En 
kommun med mod att skapa de bästa förutsättningar för människor och idéer att 
växa. Detta har varit ingången i den breda dialog med såväl invånare som 
medarbetare och förtroendevalda inom kommunorganisationen som ligger till grund 
för framtagandet av denna strategi. 

Sex områden har prioriterats framåt: 

 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 
 Samverkan, demokrati och delaktighet 
 Bo på landsbygd 
 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
 Upplevelser och friluftsliv  
 Tillgänglighet och infrastruktur 
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3.1 Landsbygdsnäringar och lokalt företagande 

Livskraftiga och aktiva gröna näringar är förutsättningar för att bevara och utveckla 
landsbygderna samt för företagande som nyttjar odlingslandskapets värden. En ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och energi är viktigt för att möta framtida 
samhällsutmaningar. 

Utgångspunkten är det finns goda förutsättningar för företagare att verka på 
landsbygderna och att det offentliga, företagare och civilsamhälle tillsammans skapar 
förutsättningar för en levande landsbygd. 

Mer lokalt producerad mat i offentlig måltid  

Kommunen arbetar med att skapa innovationer och möjliggöra lokal mat i offentlig 
måltid. Detta skapar mervärden för hela kedjan att växa och förutsättningar skapas 
även för andra branscher.  Både befintliga eller nyetablerade lokala företag kan 
diversifiera sig inom exempelvis transportbranschen, samlastningscentraler, 
slaktanläggningar, kvarnar, bagerier och andra förädlingsföretag eller annan del som 
bidrar till det lokala livsmedelssystemet. 

Utöver lokala råvaror och produkter finns potential att främja lokal produktion och 
förädling av livsmedel via så kallade pedagogiska mertjänster förbättrar 
krisberedskapen vad gäller livsmedelsförsörjning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen och Barn och ungdomsnämnden 

Främja innovation och klimatsmarta lösningar för hållbart jordbruk 

Jordbruket är en förutsättning för att landsbygdernas kvaliteter ska bibehållas. 
Kommunen har kunskap, kompetens för att förstå jordbrukets och andra 
landsbygdsnäringars behov och utmaningar. Klimatförändringar, ökade drivmedels- 
och elpriser medför stora utmaningar för jordbruket. Det finns möjligheter med både 
vätgas och biogasutveckling. Kommunen verkar för att öka den hållbara lokala 
produktionen av förnybar energi och drivmedel. 

Kommunen arbetar för att viktiga ekosystem samt ekosystemtjänster synliggörs, 
bevaras och förvaltas då dessa långsiktigt utgör en grundförutsättning för 
landsbygdsnäringar. Kommunen sprider kunskap, driver på och stöttar initiativ till 
vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder. 

Jordbruksmark är en ändlig resurs med högt värde för nuvarande och kommande 
generationer. Det är en konkurrens om markresurserna, för utveckling av 
jordbruksverksamhet men också samhällsutveckling i stort. Kommunens intention är 
att så långt det är möjligt skydda brukningsvärd jordbruksmark och att 
jordbruksmark bara får tas i anspråk när det finns ett väsentligt samhällsintresse av 
detta och en avsaknad av annan lämplig lokalisering.
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Stärka långsiktiga förutsättningar för näringslivsutveckling på 
landsbygderna 

Kommunen skapar långsiktiga förutsättningar för näringslivsutvecklingen bland 
annat genom den fysiska planeringen. Kommunen verkar för god infrastruktur och 
logistik för produkter, transporter och energi. 

Kommunen främjar det lokala näringslivets utveckling och ett företagsvänligt klimat 
genom nätverkande, dialog och arbetet med företagslots. Kommunen skapar 
möjlighet för en proaktiv dialog inom prövning och tillsyn.  En bra kontakt och 
kontinuerlig dialog med företagare ger en bättre inkännande kunskap om deras 
förutsättningar och på så sätt blir också den lokala utvecklingen mer förankrad och 
kopplad till platsens och företagens förutsättningar. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Stärka en attraktiv besöksnäring

Verksamheter inom besöksnäring kan skapa jobb, intäkter, en god livsmiljö samt öka 
upplevelseinnehållet och identiteten av Vallentuna för både invånare och besökare. 
Ökad besöksnäring ställer krav på planering och samordning av trafik- och 
friluftsinfrastruktur1. 

Kommunen tillhandahåller en plattform för marknadsföring av event och besöksmål i 
kommunen. Kommunen bjuder in till nätverksträffar kring besöksnäring för att 
inspirera, sprida kunskap och tillsammans arbeta med marknadsföring, former för att 
stötta lokala idéer och initiativ samt möjligheten att kunna ta emot besökare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

3.2 Samverkan, dialog och delaktighet 

Landsbygdsutvecklingen sker i dialog med invånare, föreningar och företagare. 
Utgångspunkten är att Vallentuna tar tillvara på och använder den lokala och 
platsspecifika och branschkunskapen som finns på landsbygderna genom delaktighet, 
dialog och samverkan. Det är ett av kommunens verktyg för att skapa bättre kvalitet 
för kommuninvånarna och företagare på landsbygderna.  

En kontinuerlig dialog för ett aktivt samhällsbyggande 

En kontinuerlig dialog vid komplexa samhällsfrågor skapar ett bättre och mer 
effektivt beslutsunderlag. En dialog, som görs medskapande och tillitsbaserad, har en 
betydelse för att värna och stärka den representativa demokratin. Civilsamhället är 
ofta en källa för båda nätverksskapande, mobilisering i bygderna och hjälp för att nå 

1 Friluftsinfrastruktur kan exempelvis vara information om rent vatten, soptunnor, toaletter, 
parkering. 
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så många som möjligt. Hur kommunen på bästa sätt når ut kan se olika ut i varje 
enskild bygd.

Dialogen måste ske systematiskt, alla tycker inte lika och allas röster ska kunna bli 
hörda. Kommunen samverkar som en helhet. Det kommunen gör inom en 
verksamhet kan påverka relationen till en annan.  

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart engagemang 

Kommunen är mån om civilsamhället och företagare. Kommunen sprider genom sina 
kanaler, såsom hemsida och servicefunktioner, kunskap om bland annat 
finansieringsmöjligheter och utbildningar.  

Genom tydlig samordning internt skapar kommunen hållbara och tydliga sätt för 
samhället att engagera sig på i samhällsutvecklingen. Kommunen strävar efter ett 
hållbart engagemang som sker på lika villkor. I dialogen har det framkommit att det 
finns lokalt engagemang inom olika ämnesområden såsom trafik, hållbarhet, äldres 
och ungas fritid. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, 
Fritidsnämnden, Socialnämnden 

Öka kommunens synlighet på landsbygderna och i orterna 

Det finns ett behov av att öka kommunens synlighet på landsbygderna. Kommunen 
finns idag exempelvis representerade på platser genom skolor och bibliotek. 
Kommunens närvaro efterfrågas ofta i dialogen, likväl, vad kommunen gör för 
landsbygderna där kommunens närvaro på plats är låg. Kommunen använder sina 
lokaler som informations- och kommunikationsnoder för att öka kommunens 
synlighet.

På landsbygderna arrangeras – utifrån lokala initiativ många lokala evenemang. Det 
kan vara allt från syföreningens träffar, LRF:s medlemsmöten, marknader, välbesökta 
fotbollsmatcher, spontana besök vid nyspolad is eller dylikt. 

Kommunen tar vara på möjligheten till dialog på plats under de lokala evenemang och 
platser där det rör sig många människor för att stötta det lokala civilsamhället och 
företagslivet men också för att nå så många som möjligt med information- och 
kommunikationsinsatser. På detta sätt kan kommunens närvaro synliggöras på plats i 
varje kommundel. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

Kommunens lokaler - som språngbräda för delaktighet i lokal 
utveckling 

Tillgång till bra lokaler som är anpassade som mötesplatser eller för fritidsändamål är 
en förutsättning som inte alltid finns att tillgå. Lokalerna på landsbygderna 
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samutnyttjas redan i stor utsträckning, framför allt där det inte finns kommunala 
lokaler. 

Kommunen använder i den mån det är möjligt sina lokaler som språngbräda för att 
vara delaktiga i den lokala utvecklingen och stärka föreningslivet och nätverkande. 
Samnyttjandet skapar en identitet och bidrar till sociala mötesplatser. Det finns ett 
behov av flexibla lösningar för att kunna inrymma fler olika möjligheter och 
aktiviteter i lokalerna, såsom exempelvis musikevenemang och teateruppsättningar.  

Kommunen följer kontinuerligt, i dialog med föreningsliv och företagare, behovet av 
nya och existerande anläggningar för fritidsaktiviteter och samlingslokaler i orterna 
och på landsbygderna. Det kan även finnas andra kommunala lokaler, såsom 
skollokaler, som kan fungera och utvecklas som mötesplatser i de olika 
kommundelarna. I de kommundelar kommunen inte äger lokaler krävs en aktiv 
samverkan med det lokala civilsamhället. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden, 
Kulturnämnden

3.3 Att bo på landsbygd

I kommunen finns goda möjligheter till ett lantligt boende med tillgång till de unika 
kvaliteter som landsbygderna och de mindre orterna har, men med fortsatt närhet till 
en starkt växande arbetsmarknad. I kommunens översiktsplan pekas Lindholmen, 
Kårsta och Karby/Brottby2 ut som servicepunkter. Dessa servicepunkter är viktiga för 
närliggande landsbygd. 

Servicepunkterna ska stärkas och utvecklas

Servicepunkterna ska ges goda förutsättningar för både kommunal och kommersiell 
service. Inom kommunens rådighet verkar kommunen för nya möjligheter att erbjuda 
service samt öka kommunens närvaro och dialog med invånare och företagare på 
landsbygderna genom innovativa, mobila och/eller digitala lösningar. Kommunen 
förverkligar intentionerna i de fördjupade översiktsplanerna och tar ett helhetsgrepp 
över utvecklingen i orterna tillsammans med företagare och invånare.

I servicepunkterna ska det finnas utrymme för funktioner såsom skola, förskola, 
idrott och fritid, lekplats, omsorg, kulturutbud, bibliotek, plats med tillgång till IT- 
uppkoppling. Utbudet kan variera i förhållande till det lokala behovet på plats, men 
gemensamt är att funktionerna tillsammans skapar en mångfald. Utbudet i 
servicepunkterna ska stärka den sociala samvaron och erbjuda mötesplatser för alla 
åldrar och behov. 

2 I regionalt sammanhang benämns Karby/Brottby som servicenod. En servicenod tillskillnad 
från en servicepunkt har god tillgång till kollektivtrafik. 
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Stärka utvecklingen i hela kommunen 

Kommunen har överlag en god beredskap och framförhållning gällande 
detaljplanering i de mindre orterna. Utvecklingen utgår från att bevara styrkorna och 
addera nya värden – att skapa livskvalitet. Kommunens grundinställning är att en 
levande landsbygd ska värnas även i framtiden och att utveckling av bebyggelse på 
landsbygderna är positiv.  Alla kommundelar ska finnas med. Begränsande faktorer 
för verksamhets- och bostadsutveckling behöver belysas, analyseras och 
kommuniceras.

Närheten till Arlanda medför möjligheter i form av arbets- och mötesplatser såväl 
som en hög tillgänglighet till både nationell och internationell marknad. Samtidigt 
kan den flygtrafik som genereras upplevas som störande. Kommunen arbetar för en 
acceptabel bullerpåverkan från Arlanda. 

Ansvar: Kommunstyrelsen

En proaktiv dialog för att mötas kring bostadsutveckling 

För att på ett så bra sätt kunna mötas kring bostadsbyggande och ökat 
exploateringstryck på landsbygderna för kommunen en proaktiv dialog med invånare 
och företagare om lämplig utveckling och avvägningar. 

En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt utifrån plan- och 
bygglagen. Kommunen bidrar med kunskap och kompetens inom tillsyn och 
myndighetsfrågor och för en proaktiv dialog inom exempelvis kulturmiljö-, och 
miljöfrågor redan innan prövning. Syftet är att stötta de sökande att beakta värden så 
långt som möjligt innan ärendet kommer in till kommunen.  Företagslotsen och 
bygglovsträffar är redan etablerade servicefunktioner och ger möjligheter att få 
vägledning. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Bygg- och miljötillsynsnämnden och Kulturnämnden

Möjliggöra för kvarboende i mindre orterna och på landsbygderna 
Möjligheten till kvarboende underlättas genom hemtjänst, bostadsanpassningar och 
trygga tekniska lösningar. Kommunen möjliggör en ökad valfrihet av 
hemtjänstutförare i glesare landsbygd och hemtjänstens ersättningsmodell anpassas 
efter landsbygdernas förutsättningar.

Ansvar: Socialnämnden och Kommunstyrelsen

3.4 Trygga och attraktiva livsmiljöer 
Kommunens intention är att alla invånare ska ha möjlighet till en aktiv fritid samt att 
barn och elever inom alla kommunens förskolor och skolor erbjuds likvärdiga 
förutsättningar. Utgångspunkten är att både den kommunala och kommersiella 
servicenivån i största möjliga mån ska bibehållas och utvecklas i de utpekade 
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servicepunkterna. Det måste finnas en långsiktighet och transparens i 
landsbygdsutvecklingen. 

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna. En del av 
den upplevda otryggheten som finns beror på avsaknad av tillräckliga mötesplatser 
och aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar 

Attraktiva skolor och förskolor på landsbygden

Kommunen har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja 
invånare, förskolebarn och elever, civilsamhälle och företag i gemensam strävan för 
ett hållbart Vallentuna. Skola och förskola har både ett värde för utbildning men 
också ett starkt symboliskt värde för landsbygderna och orterna3. En bra skola skapar 
ett mervärde och attraktivitet för bygden, för både inflyttning och 
näringslivsutveckling. 

Kommunens skolor och förskolor belägna på landsbygderna ska vara attraktiva att 
välja för såväl elever som för personal. Skolor och förskolor ska främja barn och ungas 
goda levnadsvanor bland annat genom att stimulera till fysisk aktivitet. Skolorna och 
förskolorna nyttjar det naturnära läget i undervisningen för barn och elever och 
använder sig regelbundet av fördelen att naturen finns så nära. Skolorna satsar också 
på rörelse och upplevelser i naturen och har samarbete med flera lokala föreningar för 
att ge eleverna en bra grund att stå på vad gäller rörelse, hälsa och de möjligheter som 
naturen ger. 

Ansvar: Barn och ungdomsnämnden, Fritidsnämnden 

Utveckla trygga och attraktiva mötesplatser
Kommunen strävar efter att ge alla kommuninvånare tillgång till trygga, rena, 
utvecklande, jämställda och kreativa offentliga lokaler och allmänna platser. Vid 
skapandet av mötesplatser, lekplatser och utveckling av lokaler är det viktigt att 
fördjupa sig i platsen och lyssna in de behov för socialt och ekonomisk hållbar 
utveckling som finns. 

Allmänna samlingslokaler och platser, både kommunala eller andra, skapar möjlighet 
för alla kommunens invånare att få tal del av kommunala satsningar och olika former 
av aktiviteter. Naturliga mötesplatser och lokala träffpunkter bidrar till att minska 
social utsatthet och känsla av ensamhet. Besöksantal måste ställas i relation till 
bygdens behov och inte ställas i relation till liknande platser i exempelvis Vallentuna 
tätort.

Kommunen skapar tillsammans med civilsamhälle och företagare förutsättningar för 
att livsmiljöer och platser ska uppfattas som trygga och attraktiva och rena.

Ansvar: Alla kommunens nämnder 

3 Skolorna på landsbygderna är belägna i Karby/Brottby, Kårsta och Lindholmen 
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Transparens och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter  

Kommunen är transparent med vilken service som kommer finnas på både kort- och 
lång sikt för att säkra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygderna genom 
livets olika skeden

För vissa kommundelar kan det vara längre till service än andra, i dessa områden kan 
det bli aktuellt att se över möjligheterna med viss ambulerande service, exempelvis 
fritidsledare, skolbibliotek, träffpunkter, informationsträffar eller rådgivningskvällar. 
För att detta ska bli lyckat behövs tillgång till lokaler. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder

Utvecklad kommersiell och kommunal service 
Utbudet i servicepunkterna stärker den sociala samvaron och erbjuder mötesplatser 
för alla åldrar och behov. För att servicen ska bli livskraftig på landsbygderna krävs 
också att servicen nyttjas lokalt.  

Kommersiell service har stor potential att öka attraktionskraften i kommunens 
mindre orter. För utvecklingen av Kårsta pekas en etablering av dagligvaruhandel ut 
som betydelsefullt för utvecklingen.  Servicen i servicepunkterna behöver utvecklas 
att möta behov över tid. Kommunen arbetar ständigt för att nå fler och tillgängliggöra 
service med fortsatt god kvalitet. Kommunen verkar även för att kommersiell eller 
annan offentlig service förbättras. 

För att kunna möjliggöra olika typer av service på landsbygderna är innovation och 
samverkan viktigt. Både mellan olika offentliga förvaltningar men också tillsammans 
med ideella och privata aktörer. Serviceutvecklingen sker utifrån ortens/bygdens 
förutsättningar och utifrån de befintliga värden som finns på platsen. 

Ansvar: Alla kommunens nämnder  

3.5 Upplevelser och friluftsliv 

Friluftsliv bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar 
tillväxt, landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Att vistas i natur- 
och kulturlandskapet kan ha starka positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Landsbygden har stor potential genom närheten till naturen, som skapar goda 
förutsättningar för friluftsliv och meningsfull fritid. 

Den ökande mängden specialintressen, digitalisering, förändrade attityder till natur 
och hälsa är några de större trender som på olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 
Landsbygderna har stor potential genom närheten till naturen skapa förutsättningar 
för ett bra friluftsliv.
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Verka för ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar  
Kommunen erbjuder många och långa vandringsleder, vackra vattendrag, sjöar, unik 
natur i form av gamla skogar och spännande kulturlandskap. Här finns aktiviteter på 
både sommar- och vinterhalvåret som ger den som bor och verkar här en stor 
rikedom av möjligheter.

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 
organisationers samt företags engagemang är grunden för människors möjligheter till 
friluftsliv.  Kommunen verkar för att landsbygderna som en plats för friluftsaktiviteter 
fortsätter att utvecklas och synliggöras.

Jämlika förutsättningar för att utöva friluftsliv skapas bland annat genom att 
människor, oberoende av individuella förutsättningar, på hållbara sätt kan ta sig till 
och runt i naturområden.  Kommunen verkar för att underlätta för invånare och 
besökare att kunna ta sig kollektivt till besöksmålen och att goda 
parkeringsmöjligheter finns.  Utvecklingen behöver ske i samklang med den lokala 
platsen. Kommunens samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till 
friluftslivets olika behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Kommunen samverkar med markägare, föreningar och företag för att stärka ett brett 
friluftsutbud som skapar möjligheter för – och väcker intresse hos - fler. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Främja lokal delaktighet i friluftslivsarbetet

I arbetet med friluftsliv möts flera olika aktörer med olika perspektiv. Kommunen har 
begränsad rådighet och för utvecklandet av leder och besöksmål krävs ett lokalt 
engagemang där markägare, föreningar och lokalbefolkning är delaktiga och 
samverkar i processen tillsammans med kommunen och entreprenörer. 

Kommunen arbetar med friluftslivet på nya sätt. Samsyn, tillit och delat ansvar krävs 
för att omhänderta friluftslivets arena - natur- och kulturlandskapet. Genom att från 
idé till planering, genomförande och uppföljning involvera och föra dialog med olika 
intressenter och målgrupper främjar kommunen intresse, engagemang och känsla av 
ägarskap.

Kommunen fortsätter att etablera samarbete med det lokala civilsamhället, 
Kulturskolan, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och friluftsliv, 
kulturaktörer samt lokala företag för att öka möjligheterna för ungas aktiva fritid. 

Ansvar: Fritidsnämnden 

Verka för möjligheten att förstå och uppleva kulturhistoriska värden 

Kulturarvet är en grund för en god livsmiljö, för invånarnas förankring i hembygden 
och för Vallentunas identitet. Vallentunas kulturmiljöer är också framtidskapital i 
lokal och regional utveckling. En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska 
värden ger attraktiva besöksmål såväl som bostadsområden och platser. 
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En variationsrik miljö med bevarade kulturhistoriska värden ger attraktiva besöksmål 
såväl som bostadsområden. Kommunen arbetar för att Vallentunas kulturmiljöer, 
exempelvis det levande historiska odlingslandskapet och världens runstenstätaste 
område används som resurs för social hållbarhet och landsbygdsutveckling. Med en 
helhetssyn på landskapet i planering och förvaltning omhändertar och utvecklas 
kommunens byggnader, platser och områden.

Ansvar: Kulturnämnden 

3.6 Tillgänglighet och infrastruktur 

Transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning och ska erbjuda en valfrihet 
i valet av färdmedel samtidigt som det ska vara attraktivt att resa hållbart. 
Kommunens invånare och företagare ska ha god tillgänglighet till service, 
arbetsmarknads och viktiga målpunkter såväl inom kommunen som till 
grannkommunerna, regionen och globalt. Kommunens utgångspunkt är att verka för 
en ökad framkomlighet och trafiksäker trafikmiljö i orterna och på landsbygderna.  

Verka för åtgärder längs statligt vägnät 

Landsbygdsvägarnas kvalitet och bärighet är avgörande för framkomlighet för 
utryckningsfordon, sopbilar och näringslivets fordon. Samtidigt så är de smala och 
kurviga landsbygdsvägarnas sig ett kulturarv och också en landsbygdskvalitet. Många 
av landsbygdsvägarna är idag inte dimensionerade för stora och tunga fordon eller 
den trafikmängd som skapas. Många av landsbygdsvägarna, förutom att de är smala 
och kurviga, saknar vägren, har beläggningsskador och saknar säkra passager över 
väg och trafiksäkra busshållplatser.  

Kommunen arbetar systematiskt för att påtala och visa på landsbygdernas behov och 
förutsättningar för Trafikverket och Region Stockholm. Det är i första hand 
Trafikverket som ansvarar för och investerar i belysning, cykelvägar och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs statliga vägar. Kommunen samarbetar även med 
enskilda väghållare. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Verka för en utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behöver högre turtäthet och starkare kopplingar till och från och 
mellan de utpekade servicepunkterna och Vallentuna centrum samt andra regionala 
stadskärnor. Kommunen verkar för trafiksäkra busshållplatser och fler turer i 
kollektivtrafiken samt att konceptet med anropsstyrd trafik implementeras och 
utvecklar landsbygdstrafiken. 

Det är angeläget att det finns goda omstigningsmöjligheter från bil eller buss till de 
mer reguljära buss- och tåglinjerna på landsbygderna. 
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Verka för ökad trafiksäkerhet och mobilitet 
Bilen kommer fortsatt vara viktig för landsbygdsbefolkningen. Därför blir hela-resan-
perspektivet viktigt. Infartsparkeringar, en pålitlig Roslagsbana och busstrafik 
tillsammans med infartsparkeringar skapar goda förutsättningar för landsbygdsborna 
att resa hållbart. 

Ett utvecklad gång- och cykelvägnät till, mellan orterna och landsbygderna 
efterfrågas. Detta är särskilt viktigt kopplat till barn och ungas skolvägar och 
rörelsefrihet.  Kommunen ska arbeta för att ta fram fördjupade studier för 
tillgänglighet för cykel i de utpekade stråken i översiktsplanen. 

Vallentunas landsbygdsvägar är också attraktiva för cykelturism, tävlingar och allmän 
cykelträning. Kommunen är en populär cykelkommun för fritids- och 
tävlingscyklister. Här behövs samarbete med Regionen och Trafikverket för att kunna 
möjliggöra cykelturism.  

Verka för utbyggt fibernät med hög hastighet 
Den digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för invånare, näringsliv och 
besökare att få tillgång till samhällets pågående digitalisering och dess digitala 
tjänster, exempelvis viss myndighetsservice. Detta är viktigt för att landsbygdsborna 
ska få likvärdig möjlighet till information, kommunikation och service och för alla 
åldrar.
Kommunen arbetar för att en ökad andel av företagare och hushåll har tillgång till 
utbyggt fibernät med hög hastighet. Kommunen fortsätter identifiera områden som 
har behov av utveckling och som kan få ta del av bredbandsstöd.
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4. Genomförande 
För att få bäst effekt och kostnadseffektivitet implementeras landsbygdsstrategin i 
kommunens ordinarie styrsystem genom arbete med kommunplan och 
verksamhetsplanering – samt vid behov via andra styrdokument. Respektive nämnd 
och förvaltning ska beakta landsbygdsperspektivet i sina verksamhetsplaner. 
Landsbygdsstrategin bör beaktas i kommunens bolagsstyrning.

För att lyckas med intentionerna i landsbygdsstrategin behöver kommunens nämnd- 
och förvaltningsöverskridande arbete förbättras. Med utgångspunkt i landsbygdernas 
behov och utmaningar behöver kommunen ta ett gemensamt, samlat grepp över orts- 
och bygdeutvecklingen och systematiskt arbeta för att skapa synergieffekter mellan 
olika verksamheter och projekt. 

Aktivitetsplanering och utvecklingsinsatser för landsbygdsarbetet med bäring på 
landsbygdsfrågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Samordning inför 
verksamhetsplanering sker lämpligen inom ramen för kommunledningskontorets 
nätverksstyrning i kvalitetsfrågor (kvalitetsnätverket). 

Ökad samverkan genom leadermetoden 
Kommunen mobiliserar, skapar utrymme för nya idéer, möjlighet och initiativ att 
växa på landsbygderna och i orterna samt skapar förutsättningar för att kommunens 
arbete med Upplandsbygd lokalt ledd utveckling blir lyckat och får en bra uppväxling 
av de medel kommunen går in med. Leaderprojekten drivs i första hand av 
civilsamhället i samarbete med näringsliv. 

Ansvar: Kommunstyrelsen  

Uppföljning 
Landsbygdsaspekter av arbetet vävs in i verksamhetsplaner och följs upp inom ramen 
för ordinarie verksamhetsuppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.
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