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Till
Idrottsnämnden

Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Svar på remiss från kommunstyrelsen (DNR KS 2020/1637)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Idrottsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Marina Högland
Idrottsdirektör

Sammanfattning
Länsstyrelsen Stockholm har remitterat Strategi för friluftsliv i
Stockholms län till alla kommuner i länet samt ett antal föreningar
och intresseorganisationer. Kommunstyrelsen har remitterat vidare
förslaget till utvalda nämnder i staden.
Idrottsförvaltningen ser positivt på förslaget som går i linje med
Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet. I
tjänsteutlåtandet lämnar förvaltningen förslag på hur strategin kan
bli än mer heltäckande genom att tydliggöra målgrupper, införa ett
jämställdhetsperspektiv, inkludera strategier om universell
utformning och ha tydligare kopplingar till den regionala
utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS 2050).
Idrottsförvaltningen
Förvaltningschefens stab
Palmfelt Center, Palmfeltsvägen 5
Box 8313
10420 Stockholm
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magnus.akesson@stockholm.se
start.stockholm

Bakgrund
Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda
det regionala arbetet med friluftspolitiken i samverkan med
skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att stärka
samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga
regeringens friluftspolitik har Länsstyrelsen Stockholm tagit fram
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en friluftsstrategi i samverkan med länets aktörer. Stockholms stad
har genom idrottsförvaltningen och andra förvaltningar varit
delaktiga i denna samverkan.
Ärendet
Länsstyrelsen Stockholms förslag till strategi för friluftsliv i
Stockholms län består av mål med tre tillhörande strategiska
fokusområden. Målen som ska uppfyllas med hjälp av strategin är
att i Stockholms län ska:
- Alla människor ha möjlighet till upplevelser i natur- och
kulturmiljöer.
- Förutsättningarna för ett rikt och varierat friluftsliv på
jämlika villkor, för välbefinnande och hälsa, säkerställas
utan att äventyra natur- och kulturmiljöers alla värden.
- Natur- och kulturmiljöer tillgängliggöras baserat på ett
hållbart nyttjande av naturen.
- Friluftsstrategin främja tvärsektoriell dialog och samarbete
mellan berörda aktörer.
De tre strategiska fokusområdena är:
- Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet
o Att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat och
kvalitativt arbete med friluftsliv.
- Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar
o Att skapa förutsättningar för en god folkhälsa genom
friluftsliv. Stärka det vardagsnära friluftslivet och
skapa jämlika villkor i länet.
- Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv
o Att ge förutsättningar för utvecklingen av friluftslivet
i länet genom kunskap, kompetensutveckling och
innovation.
Ärendets beredning
Länsstyrelsen Stockholm har remitterat Strategi för friluftsliv i
Stockholms län till alla kommuner i länet samt ett antal föreningar
och intresseorganisationer. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat
förslaget till utvalda nämnder i staden. Remisstiden sträcker sig till
den 22 februari 2021. Ärendet har beretts av förvaltningschefens
stab i samråd med övriga avdelningar och staber.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Idrottsförvaltningen ser positivt på förslaget till strategi. Förslaget
går i linje med Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet.
Förvaltningen ser särskilt positivt på inriktningen att stimulera fler
till att utöva friluftsliv. Detta är en strategisk inriktning som staden
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arbetat med under flera år då fysisk aktivitet och utövande av
friluftsliv ger goda effekter på hälsan.
I förslaget till strategi ser förvaltningen möjlighet till följande
förbättringar:
- I det andra strategiska fokusområdet Ett jämlikt friluftsliv
som främjar hållbara livsstilar bör målgrupper som idag är
underrepresenterade i friluftslivsutövandet skrivas ut.
Exempel på grupper som skulle kunna lyftas fram särskilt är
personer med funktionsnedsättning, personer med låg
socioekonomisk bakgrund och äldre personer.
Förvaltningens erfarenhet är att sociodemografiska
bakgrundsfaktorer i många fall spelar större roll än fysiskt
avstånd till natur när det gäller vilka som utövar friluftsliv.
- Dokumentet skulle göra sig förtjänt av att ha med strategier
om universell utformning av anläggningar och
friluftsmiljöer. Universell utformning syftar till att
tillgänggöra samhället så att ingen utesluts oavsett till
exempel ålder eller funktionsförmåga.
- Strategin bör även beakta jämställdhetsperspektivet.
Forskning indikerar att könsfördelningen bland utövare av
friluftsliv är jämn idag. Denna ordning bör bevakas och det
bör framgå att ett mål är att den befintliga jämställdheten i
utövandet ska bevaras.
- Strategin bör ha en tydligare koppling till den regionala
utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS 2050). I
samband med detta skulle även det vattennära friluftslivet
kunna få större genomslag i strategin.
Konsekvenser för barn
I strategin är barn och ungdomar en grupp som pekas ut som
prioriterad i arbetet med att skapa goda förutsättningar för
friluftsliv. Effekterna av strategin bör således vara positiv för barn
och ungas utövande av friluftsliv. Det framgår inte av strategin om
barn och unga har varit involverade i framtagandet av strategierna.
Jämställdhetsanalys
I strategin tas inte jämställdhetsperspektivet upp. Forskning
indikerar att könsfördelningen bland utövare av friluftsliv är jämn
idag. Denna ordning bör bevakas och det bör tydligt framgå att ett
mål är att den goda jämställdheten i utövandet ska bevaras.
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Bilagor
Strategi för friluftsliv i Stockholms län.
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Expedieras rotel VI samt KF/KS kansli, dnr KS 2020/1637 senast
2021-02-22.
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