
Tjänsteutlåtande 

Q Österåker 

Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunstyrelsen 

Datum 2018-09-16 
Dnr.nr: 2017/0353-100 

Svar på motion nr 22/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats 
Larsson (S) om skärgårdspolitiskt handlingsprogram 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en motion yrkat att Österåkers kommun tar 
fram ett Skärgårdspolitiskt handlingsprogram. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

anse motion nr 22/2017 besvarad i och med det arbete som redan pågår i kommunen med temadskt 
tillägg kust och skärgård. 

Bakgrund 
Ann-Chrisdne Furustrand (S) och Mats Larsson (S) har i en modon yrkat att Österåkers kommun 
ska ta fram ett skärgårdspolidskt handlingsprogram. Motionärerna anför att skärgården måste ges 
långsiktiga spelregler för att kunna ge utveckling och tillväxt i form av ökad inflyttning och 
företagande. Ett skärgårdspolitiskt program skulle vara ett komplement till mål och budget, 
översiktsplan och andra program och policys. 

Förvaltningens slutsatser 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Österåkers kommun har precis avslutats i och med 
att Kommunfullmäktige fattade beslut om översiktsplanen den 21 maj 2018. 

Som ett komplement till Österåkers nya översiktsplan pågår ett arbete med att ta fram ett tematiskt 
tillägg för kust och skärgård (TÖP). Det tematiska tillägget ska tydliggöra kommunens avsikter 
gällande planeringen av kommunens kust- och skärgårdsområden och tas fram genom bred dialog 
med berörda. Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av kust- och 
skärgårdsområdena i Österåkers kommun. Planen ska beskriva omr åden där hänsyn behöver tas 
samt innehålla riktlinjer för utveckling. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tillägget kommer att fördjupa sig i frågor av särskild betydelse för kust oc h skärgårdsområdena, till 
exempel kopplingar skärgården och fasdandet, allmänna intressen, bebyggelseområden, service, 
turism och båtliv. Ett stort fokus kommer ligga på k ommunens havsområde. Preliminär tidplan för 
antagande är andra hälften av 2020. 

Förvaltningens bedömning är att det pågående arbetet med tematiskt tillägg kust och skärgård 
inrymmer de frågeställningar som motionärerna tar upp i förslaget om ett skärgårdspolitiskt 
handlingsprogram. 

taFfavvf ;,rl a n d s s o n Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecrclingsdirektör Stf Kommundirektör 
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Åkersberga den 5 december 2017 
Motion till kommunfullmäktige 

ÖSTERÅKERS SCOMMÖM" 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -12" 0 i 

Skärgårdspolitiskt handlingsprogram 

"År 2020 ska Österåker vara länets mest attraktiva skärgårdskommun 
som flest väljer att flytta till\ bo och verka i, starta företag i samt 
besöka. En skärgårdskommun i världsklass" 

De senaste 15 åren har skärgårdsbefolkningen inte ökat alls - bara åldrats. Pensionärerna har blivit 
fler och de unga färre. Samtidigt har antalet arbetstillfällen i skärgården minskat med 10 procent. 
Allt enligt rapporten om skärgårdens utveckling i siffror från Länsstyrelsen. För Österåkers del kan vi 
se en svag minskning av skärgårdsbefolkningen, samtidigt som utvecklingen i länet i synnerhet och 
även i till viss del i kommunen ser positiv ut. 

Skall vi bli en skärgårdskommun i särklass så måste arbetet med skärgårdens förutsättningar sättas i 
det politiska finrummet. Skärgården måste ges långsiktiga spelregler för att kunna ge utveckling och 
tillväxt i form av ökad inflyttning och företagande. Flera skärgårdskommuner arbetar med den här 
typen av handlingsprogram där focus sätts på skärgården, tyvärr saknar vi något likande i vår 
kommun. 

Vi ser att ett Skärgårdspolitiskt handlingsprogram som ett komplement till mål och budget, 
översiktsplan och andra program och policys. Handlingsprogrammet behöver ha ett tydligt syfte och 
innehålla definitioner, handlingsplan med förslag till åtgärder uppdelade per fokusområde och 
finansiering för att nå den gemensamma målbilden. En kommun som 2020 skall vara länets mest 
attraktiva skärgårdskommun måste kunna göra mer och bättre! 

Mot denna bakgrund yrkar vi på följande: 

Att Österåkers kommun tar fram ett Skärgårdspolitiskt handlingsprogram 

krater/a. 

Ann-Cnristine Furustrand 
Mats/Larsson 


