Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi-och internservice

Handläggare
Magnus Rydevik
Telefon: 0850805485

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2020/963
Sida 1 (4)
2021-01-22

Till
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
2021-02-11

Remiss utkast till Strategi för friluftsliv i
Stockholms län
Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1637
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna och leda det
regionala arbetet med friluftspolitiken med utgångspunkt i de
nationella friluftslivsmålen. Föreliggande utkast till strategi för
friluftsliv i Stockholms län har till syfte att skapa förutsättningar att
stärka genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i
Stockholms län.
Förvaltningen är positiv till utkastet till friluftsstrategi i Stockholms
län. De tre föreslagna fokusområdena med sina respektive delmål är
relevanta och kan tjäna som stöd till den lokala nivåns arbete med
främjande av friluftslivet. Det är positivt att den regionala strategin
uttryckligen beskrivs som ett verktyg för agerande och att
motivation och samverkan lyfts fram som centrala för
framgångsfaktorer.
Friluftsliv är en kulturell ekosystemtjänst med stor
samhällsekonomisk betydelse på lokal, regional och nationell nivå.
Förvaltningen föreslår därför att strategin även belyser friluftslivet
som kulturell ekosystemtjänst och dess betydelse för
motståndskraften, resiliensen, i ett långsiktigt hållbart samhälle.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat utkast till Strategi för
friluftsliv i Stockholms län till länets kommuner och andra
instanser.
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har skickat remissen till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Stadsledningskontoret,
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Östermalms stadsdelsnämnd, Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
samt Idrottsnämnden.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom administrativa avdelningen.
Ärendet
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda
det regionala arbetet med friluftspolitiken. Friluftslivet är brett och
spänner över flera politikområden, bland annat politik för naturvård,
kulturarv, regional tillväxt, jord- och skogsbruk, landsbygdens
utveckling, folkhälsa och utbildning- och forskning. Även
samhällsplanering är en central del i friluftslivspolitiken, särskilt för
att värna den tätortsnära naturen. Där har kommunerna en
nyckelroll.
Utveckling av friluftslivet är beroende av att många aktörer med
olika roller och ansvar bidrar i arbetet. Det finns därför behov av en
gemensam övergripande strategi som inkluderar alla berörda
målgrupper och som tar sikte på friluftspolitiken och de tio
nationella friluftslivsmålen.
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Strategi för friluftsliv i Stockholms län innehåller tre strategiska
fokusområden med 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 handlingsplaner, som tas fram
gemensamt av länets aktörer.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till utkastet till friluftslivsstrategi i
Stockholms län. De tre föreslagna fokusområdena med respektive
delmål är relevanta och kommer vara till stöd i det lokala
kontinuerliga arbetet med främjande av friluftsliv i naturområden
och parker.
Det är positivt att den regionala strategin uttryckligen beskrivs som
ett verktyg för agerande och att motivation och samverkan lyfts
fram som centrala framgångsfaktorer. Detta viktiga synsätt beskrivs
i den avslutande texten och kan med fördel lyftas fram även i
inledningen.
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Friluftsliv är en kulturell ekosystemtjänst med stor
samhällsekonomisk betydelse på lokal, regional och nationell nivå.
Förvaltningen föreslår därför att friluftsliv belyses även i ett
övergripande ekosystemtjänstperspektiv och att friluftslivets
betydelse för ett resilient samhälle tydliggörs. Stockholm stad ska
vara en klimartsmart och resilient stad och friluftslivet är en viktig
del i det sammanhanget, vilket bör belysas.
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Friluftsliv och integration nämns endast i förbigående under
fokusområde 2. Goda förutsättningar för ett tätortsnära friluftsliv är
ett viktigt bidrag till social integration och det perspektivet bör
lyftas fram i strategin.
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De nationella friluftslivsmålen är ett allmänt intresse som ska
beaktas i den fysiska planeringen även på lokal nivå och
framtagandet av Strategi för friluftsliv i Stockholms län är en viktig
del i det arbetet. Med kommande samverkade handlingsplaner kan
strategin bli ett viktigt verktyg för samsyn och praktiska resultat.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor
1. Förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län,
Länsstyrelsen i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen i
Stockholm stad, dnr KS 2020/1637
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