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I(ulnrr- och fridclsnämnden

svar på remiss om utkast till "strategi för friluftsliv
i Stockholms län"
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till beslut till kulturoch fritidsnämnden
och
I(ulrtrr- och friticlsforvaltningens skrivelse antas som kultutför friluftsliv i
friridsnämndens svar'på remissen om utkast till "strategi
Stockholms län".
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Sammanfattning

föt friluftsliv i
L;insstyrelsen stockholne har remitterat förslag till stmtegi
lämna synpunkter på
Stockholms län till Tyresö kommun som har inbfudits att
utkastet senast den 26 februari212l'
det tegionala

lecla
Alla länsstyrelser har ett regeringpuppdrag att samordna och
kommurnet
skogsstyrelsen'
med
arbetet -"d fril,rf*lirrspolitilen itamt'erkan

föt samverkan
och andra aktörer. Föi att stärka samordningen, skapa f<rmm
tagits fram i
och förverkliga regerings frilgftspolitik hat en friluftlivsstrategi
samverkan med länets aktörer.
förslaget till
Kultur- och fritidsförvaltningen har beskrivit sina synpunkter på
som kulhrt- och
antas
skrivelse
denna
att
strategin i skrivelsen .r"d^r, äh föreslår
i
friluftsliv
för
"stmtegi
till
fritidäämnclens svar på remissen om utkast

Stockholms län".
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Beskrivning av ärendet
länsstl'relseo Stockholm har remitterat förslag till suategi för friluftsliv i
Stockholms län till Tyresö kommun som har inbfudits att lämna slnpunktcr på
utkastet senast den 26 februari 2021.

r\lla Linssryrelscr har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det rcgionala
arbetet med frilufdivspolitiken i samverkan med skogsstyrclsen, hommuner
och andra aktörer. För att stärka sam<>rdningen, skapa forum för samverkan
och förv-erkliga regeringens friluftspolitik har en ftiluftlivsstmtegi tagits fram i
samverkan rned länets aktörer.
Länsstyrelsen välhomnar alla synpunkter på alla delar av utl<astet till
friluftlivsstrateggin, men särshilt pä de strategiska fokusomrädena med mål mecl

fokus på:

-

-

År de strategiska områdena med mål relevanta? Saknas något,
eller bör något strykas/ändras?
Fångar de strategiska områdena samt delmålen era behov, och
kommer de fungera som stöd i ert arbete?
Saknas det något r,-iktigt insatsomtäde?
Saknas det något perspektiv?

Remissvar från Tyresö kommun
Synpunkt om de strategiska områdena är relevanta och om delmålen
fångar in de behov kommunen har:
Tyresö kommun ånser att de tre fokusornrådena samt delmålen fångar in de
behov som Frnns för utvecklingen av friluftslivet i kommunen och att de
kommer fungera som ett bra stöd i värt fottsatta arbete, både vad gället
samverkan mellan olika verksamheter och funktionet i kommunen samt vad
kommtrnen behöver prioritera för att bland annat tillgängltgöra naturen för
flet.

§ynpunkt om det saknas något viktigt insatsområde eller perspektiv:
Tvä områden som saknas i utkastet till strategi är vikten av skötselplan för
kulturlandskapet samt att personer med funktionsnedsättning inte lyfts fram
som efl prioriterad målgnrpp i strategin.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsforvaltningen föres}år att denna skrivelse antas som kultur- och
fritidsnämndens svar på remissen om utkast till "Strategi för friluftsliv i
Stockholms län".
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenset.

En prövning av batnets bästa har inte genomförts.

