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Länsstyrelsens uppdrag

 Styrs av uppdrag från regeringen, lagar och 

förordningar.

 Verka för att nationella politiken och 

nationella mål får genomslag i länet samtidigt 

som hänsyn ska tas till regionala 

förhållanden. 

 Länk mellan lokal och central nivå. 

 Samordna statliga myndigheter och olika 

samhällsintressen utifrån ett statligt helhets-

perspektiv, arbeta sektorsövergripande. 

 Följa och främja länets utveckling.



Många olika sakområden

 Landsbygdsutveckling, djurskydd, fiske

 Hållbar samhållsplanering och bostadsfrågor 

 Infrastruktur 

 Regional tillväxt

 Kulturmiljövård

 Naturvård & miljöskydd, klimat & energi

 Social utveckling och integration 

 Civilt försvar, krishantering, räddningstjänst 

 Jämställdhet 



Våra instrument

 Samordnar och mobiliserar. Driver och 

utvecklar.

 Samarbete inom länet.

 Rådgivning och information.

 Ge tillstånd.

 Fördela bidrag.

 Utöva tillsyn över att lagar och regler följs.

 Pröva överklaganden av kommunala beslut.



Viktiga ingångar i skärgården

 Statlig samordning. 

 Genomförande Landsbygdsprogrammet, 
regional handlingsplan, bredbandsutbyggnad.

 Tillväxtuppdraget.

 Kommersiell service – serviceprogram. 

 Grundläggande betaltjänster. .

 Skydda, förvalta, tillgängliggöra värdefulla 
naturområden. Naturreservat & nationalparker

 Åtgärder havs- och vattenmiljö, miljömål.

 Kulturmiljö: anslag, regional utveckling.

 Friluftsliv – leda regionala arbetet för att 
förverkliga regeringens friluftspolitik.

 Ärendehantering & fysisk planering.



Samverkan för skärgården

 Skärgården – möjligheter och utmaningar. 

 Förstå de särskilda förutsättningarna, hålla 
perspektiv, den samlade bilden:

 Kanaler till vardagslivets förutsättningar; 
kunskap och erfarenheter från dem som 
bor och verkar i skärgården. 

 Fånga besökarnas perspektiv: turism och 
friluftsliv.

 Offentliga aktörers förutsättningar.

 Ha en gemensam viljeinriktning.

 Ha en gemensam problembeskrivning.

 Identifiera insatsområden - komplexa frågor 
kräver där regional samverkan krävs.

 Det svåraste: genomföra och göra skillnad!



Regional samverkan - hur? 

 Löpande dialog i många olika sammanhang

 Regionala skärgårdsrådet

 Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

 Stockholm Archipelago

 Regionalt miljö- och samhällsbyggnadsråd

 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

 Tydlighet i roller & gemensamma åtaganden

 Effektivitet.

 Ansvar gentemot allmänhet, näringsliv.

 Lösningsinriktat förhållningssätt

 Konkret resultat i fokus.



Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté 

 Medlemmar:

 Landshövdingen, ordförande

 Skärgårdslandstingsrådet

 Oppositionslandstingsrådet

 Tre KSO 

 Skärgårdsstiftelsens VD

 SIKO

 Gemensam strategi med fokusområden.

 Operativ samordning, tyngdpunkt: områden 

där Länsstyrelsen kan bidra till att göra 

skillnad.



Strategi med målbild  fokusinsatser 

2016-17 

Skydd av 

rovfiskebestånden Tillgång till bra 

skolundervisning

Ett levande 

odlings-

landskap

Ökat 

företagande 

inom 

besöksnäringen

Permanentbostäder i 

rimliga kostnadslägen
Lokal tillgång till 

kommersiell och 

offentlig service



Inriktning

 Livaktigt och differentierat näringsliv.

 Lokal och kommersiell service.

 Bostäder för en bofast befolkning.

 Nödvändiga kommunikationer året runt och 
robust utvecklad teknisk infrastruktur.

 Rik natur i ekologisk balans på land och i 
vatten, livskraftiga fiskbestånd.

 Ett levande odlingslandskap och tillgängliga 
kulturmiljöer.

 Goda förutsättningar för friluftsliv och en 
konkurrenskraftig besöksnäring inom ramen 
för en hållbar miljö som bidrar till 
länsinvånarnas livskvalitet och regionens 
attraktionskraft. 




