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Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län (FN 2020.069)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen Stockholm.

Ärendebeskrivning
Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med 
friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att 
stärka samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga regerings friluftspolitik har 
ett förslag till friluftlivsstrategi tagits fram.

I det stora hela ser fritidsförvaltningen att förslag till strategi går i linje med det också 
nämnden vill uppnå och är därför positiva till förslaget. Det är en omfattande strategi med 
höga ambitioner, särskilt vad gäller organisation och samverkan.

Fritidsförvaltningen föreslår: att vissa förtydliganden gällande ansvarsfördelning görs; att 
infrastruktur nämns; att personer med funktionsvariation lyfts in som prioriterad målgrupp; att 
kulturmiljövårdsarbetet belys som strategisk inriktning samt; att förtydligande görs gällande 
Stockholms läns bredd av möjligheter som kan skiljas åt mellan olika kommuner.

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
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 Remissvar Strategi för friluftsliv i Stockholms län
 Remiss gällande strategi för friluftsliv i Stockholms län
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Tjänsteskrivelse

Remissvar Strategi för friluftsliv i 
Stockholms län

Förslag till beslut
Fritidsnämnden  antar föreslaget yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen 
Stockholm.

Sammanfattning av ärendet
Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala 
arbetet med friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och 
andra aktörer. För att stärka samordningen, skapa forum för samverkan och 
förverkliga regerings friluftspolitik har ett förslag till friluftlivsstrategi tagits fram.

I det stora hela ser fritidsförvaltningen att förslag till strategi går i linje med det också 
nämnden vill uppnå och är därför positiva till förslaget. Det är en omfattande strategi 
med höga ambitioner, särskilt vad gäller organisation och samverkan.

Fritidsförvaltningen föreslår: att vissa förtydliganden gällande ansvarsfördelning 
görs; att infrastruktur nämns; att personer med funktionsvariation lyfts in som 
prioriterad målgrupp; att kulturmiljövårdsarbetet belys som strategisk inriktning 
samt; att förtydligande görs gällande Stockholms läns bredd av möjligheter som kan 
skiljas åt mellan olika kommuner. 

Bakgrund
Syftet med en regional friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att stärka 
genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län. 
Friluftslivsstrategin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och 
friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en effektiv riktning och en gemensam målbild 
för arbetet i Stockholms län.

Friluftlivsstrategi i Stockholms län innehåller tre strategiska fokusområden och mål 
där insatser bedöms vara mest effektiva och nödvändiga för att friluftlivsmålen ska 
vara uppfyllda till år 2030 i Stockholms län. Dessa prioriterade strategiska 
fokusområden behöver kompletteras med handlings-planer, som tas fram gemensamt 
av länets aktörer. Handlingsplanerna listar prioriterade åtgärder för de kommande 
fem åren med möjlighet till revidering efter halva tiden.
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Ekonomiska konsekvenser
På längre sikt ämnar friluftsstrategin bli utgångspunkten för kärnuppdraget med 
Sveriges friluftslivspolitik i regionen och bidrar på så sätt till att förbättra folkhälsan, 
stärka samhällsekonomin samt öka välfärden. 
Konsekvenser för hållbar utveckling
Ett centralt begrepp i förslag till strategi är hållbarhet och går som en grön tråd 
genom hela dokumentet. Friluftsliv bidrar med värden för hela samhället, som god 
folkhälsa, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling och naturförståelse hos 
befolkningen. Genom att jobba strategiskt och länsövergripande kan arbetet för 
hållbar utveckling stärkas. 

Konsekvenser för barn
Fritidsförvaltningen ser endast positiva konsekvenser för barn i implementering av en 
länsgemensam friluftsstrategi. I förslag till strategi står att läsa ”Ovana 
friluftlivsutövare och barn ska stå i centrum för friluftlivsarbetet.” 

Petri Peltonen Mir Grebäck Von Melen
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Expedieras till:
Akten

Länsstyrelsen Stockholm
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Diarienummer 507-9646-2019

Generella synpunkter
I det stora hela ser fritidsnämnden att förslag till strategi går i linje med det också 
nämnden vill uppnå. Det är en omfattande strategi med höga ambitioner, särskilt vad 
gäller organisation och samverkan. 

Det är positivt att kommunernas roll så tydligt framhålls, så även i inledningen. Vad 
som förslag till strategi inte riktigt lyckas presentera är hur organisationen är tänkt att 
fungera. Frågor som uppstår är vem som menas gällande framtagande av 
handlingsplaner. Vallentuna kommun har, som många andra kommuner, egna 
styrsystem. Det står att läsa i förslag till strategin att ”Dessa prioriterade strategiska 
fokusområden behöver kompletteras med handlingsplaner, som tas fram gemensamt 
av länets aktörer. Handlingsplanerna listar prioriterade åtgärder för de kommande 
fem åren med möjlighet till revidering efter halva tiden. En ny handlingsplan tas fram 
efter fem år.” Det är önskvärt att det preciseras vilka som ska ta fram handlingsplaner 
och om det är kommunerna som åsyftas ställer sig fritidsnämnden kritisk till att 
Länsstyrelsen i Stockholm har mandat att fatta sådana beslut. Om det istället menas 
att handlingsplanerna tas fram av länsstyrelsen och att kommunerna involveras i 
detta arbete ställer sig fritidsnämnden positiva till metoden. 

Vidare står att läsa att förslag till strategi ska vara ett stöd i 
samhällsplaneringsprocessen samt att den beskriver hur de nationella 
friluftslivsmålen har tolkats i Stockholms län. Fritidsnämnden ser inte riktigt hur 
strategin ger det stödet då förslag till strategi snarare bygger på viljeriktningar och 
övergripande mål än handfasta förslag och standarder för den fysiska planeringen. 
Detta ser dock inte fritidsnämnden är nödvändigt i en friluftslivsstrategi, men föreslår 
att det i strategin föreslås att sådant stöd ska tas fram senare, likt handlingsplaner. 

En viktig del för fritidsnämnden är att belysa betydelsen av föreningslivet, vilket 
förslag till strategi återkommande tar upp. Detta ser fritidsnämnden som bra. Den del 
där detta skulle kunna lyftas in tydligare är under rubriken ”Lokal nivå” på sida 14. 
Även kommunernas arbete med att stötta föreningslivet skulle kunna tydliggöras här, 
på samma sätt som näringslivsutveckling preciseras. 
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Ett område som inte nämns inom förslag till strategin men som fritidsnämnden 
finner viktig är att belysa är frågan om infrastruktur och då särskilt god kollektivtrafik 
som en förutsättning för utövning av friluftsliv. 

Till sist finner fritidsnämnden att frågan om sammanhängande grönstruktur saknas i 
förslaget. I arbetet med den fysiska planeringen i en allt tätare Stockholmsregion är 
en viktig aspekt de gröna sambanden, där de gröna kilarna är ett exempel. Dessa är 
viktiga av många skäl, inte minst för den biologiska mångfalden (vilket också är en 
förutsättning för ett rikt och varierat friluftsliv) men även för möjligheten att röra sig 
utan hindrande barriärer i naturen. 

Är de strategiska områdena med mål relevanta? Saknas något, 
eller bör något strykas/ändras? 
Kommentarer till det strategiska fokusområdet 1 - Ett kunskapsbaserat och 
systematiskt arbete med friluftslivet 
Fritidsnämnden ser positivt på fokusområdet i sin helhet och finner också att det 
behov som formuleras är relevant för arbetet i Vallentuna kommun. 

Fritidsnämnden föreslår att i meningen ”Naturvårdsarbetet och naturskötsel skall ha 
ett starkt friluftslivsperspektiv och det ska vara enkelt för beslutsfattare och 
tjänstemän att investera i friluftslivet” kompletteras med Natur- och 
kulturmiljövårdsarbete” 

Kommentarer till det strategiska fokusområdet 2 - Ett jämlikt friluftsliv som främjar 
hållbara livsstilar
Fritidsnämnden ser positivt på fokusområdet i sin helhet och finner också att det 
behov som formuleras är relevant för arbetet i Vallentuna kommun. Särskilt vill 
fritidsnämnden lyfta mål 3 som positivt där nämnden ser att ”ovana 
friluftlivsbesökare blir inspirerade och stärkta av friluftlivsverksamhet i skola och 
föreningar” är särskilt viktigt. 

Fritidsnämnden ställer sig bakom formulerade målgruppen men ser gärna att dessa 
kompletteras med ”personer med funktionsvariation som påverkar möjligheten att 
utöva friluftsliv, exempelvis på grund av diagnos eller ålderdom” då fritidsnämnden 
inte ser att dessa självklart inkluderas i begreppet ovana friluftslivsutövare. 

Vidare ställer sig fritidsnämnden frågande till att naturturism på landsbygden nämns 
i det mål som berör tillgången till det tätortsnära friluftslivet (2.2). Fritidsnämnden 
ser att detta riskerar att undergräva prioriteringen för målet. Naturturism är viktigt, 
varvid det är bra att detta finns som ett eget mål (3.3). 
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Kommentarer till det strategiska fokusområdet 3 - Innovation och dialog för ett 
hållbart friluftsliv
Fritidsnämnden ser positivt på fokusområdet i sin helhet. Det tillägg fritidsnämnden 
finner skulle vara lämpligt är att belysa Stockholms läns bredd av möjligheter där 
olika området kan erbjuda olika upplevelser och att detta kan förstärkas genom 
innovativa lösningar. Alla som bor och vistas i länet kan genom innovation och 
samverkan både åtnjuta djupa urskogar, skärgårdsmiljö, jordbrukslandskap, 
slingrande vattenleder och tilltalande höjder, men varje vrå av länet behöver inte 
erbjuda hela bredden. 
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