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Samhällsbyggnadsnämnden

Strategi för friluftsmålen i Östergötland - Naturnära vägar
till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling, yttrande till
Länsstyrelsen i Östergötland
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till beslut.
Ärende
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional strategi för friluftslivsmålen
i Östergötland. Linköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över
strategin via en remiss. I förslaget till yttrande ställer sig Linköpings kommun
positiv till innehållet i strategin och framhåller vikten av goda förutsättningar
för friluftsliv och rekreationsmöjligheter i en växande, attraktiv stad och
kommun med en långsiktigt hållbar utveckling. Pågående arbete i kommunen
inom det breda friluftsområdet lyfts fram inklusive ambitionen att ta fram ett
friluftsprogram och att utveckla samråd och samordning med aktörer både
inom och utom kommunen. I yttrandeförslaget påpekas samtidigt statens
betydelsefulla roll i utvecklingen av ”gröna och hållbara städer” genom stöd i
olika former.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Strategi för friluftsmålen i Östergötland, yttrande till Länsstyrelsen i
Östergötland
Bilaga - Yttrande över - Strategi för friluftslivsmålen i Östergötland - Naturnära vägar till
hälsa, hållbar tillväxt och utveckling
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Bakgrund
Länsstyrelsen har arbetat fram en regional strategi för friluftslivsmålen i
Östergötland med inriktning mot 2030. Strategin utgår från de tio nationella
friluftslivsmål som år 2012 fastställdes av riksdagen. Den är också i linje med
ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med
friluftspolitiken. Förutom de nationella friluftslivsmålen finns andra
betydelsefulla övergripande mål med bäring på friluftslivet. Viktiga exempel är
Sveriges miljökvalitetsmål, vilka bland annat innehåller preciseringar för
friluftslivet, samt FN:s Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar
utveckling med en såväl ekonomisk och social som miljömässig dimension.
Strategin kan ses som en vägledning med goda exempel och förslag på viktiga
insatser. Den har arbetats fram under 2018-2019 i samverkan med friluftslivets
många olika aktörer genom dialogmöten och referensnätverk.
Strategin innehåller en vision för friluftslivsarbetet: ”Vi är naturen nära. Här
får alla må bra, växa och hålla in i framtiden”.
Friluftsfrågor berör och kopplar till ett flertal samhällssektorer och
samhällsplaneringsaspekter såsom naturvård och miljökvalitet, folkhälsa,
utbildning, vård och omsorg, integration och segregation, tillväxt och
attraktionskraft, landsbygdsutveckling, turism och besöksnäring.
I strategin sorteras förutsättningar, utmaningar och viktiga insatser in under
följande sex ”strategiska vägval”:
1. Kommunicera friluftslivets värden för samhället
2. Planera för aktiv utevistelse, rekreation och naturupplevelser
3. Öka och utveckla informationen om friluftslivet till allmänheten
4. Bevara, tillgängliggöra och utveckla områden för friluftsliv
5. Erbjuda aktiviteter och möjliggöra friluftslivsutövande för prioriterade
målgrupper, boende och besökare
6. Samverka genom arenor, nätverk och dialog
Under respektive vägval finns ett antal konstateranden, uppmaningar och
förslag på insatser som riktar sig till kommunerna, till exempel följande:
- Förstärka och kommunicera perspektivet att friluftslivets förutsättningar är
av strategisk betydelse för många samhällssektorer genom förtydligat
ansvar och samordnad ansvarsfördelning för friluftsfrågor inom kommunen
- Ta fram kommunala friluftsplaner eller motsvarande som en del av den
fysiska planeringen, med kartläggning och värdering samt framtida
utvecklingsidéer och förslag
- Förbättra informationen om värdefulla natur- och friluftsområden samt
guidningar och aktiviteter med fokus på tillgänglighet och utbud för olika
målgrupper
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-

-

-

-

Säkra tillgång till gröna områden för rekreation och friluftsliv långsiktigt
genom markförvärv alternativt avtal med markägare och genom bildande
av skyddade naturområden
Prioritera tillgängliggörande av närnaturen i den fysiska planeringen genom
gröna stråk, satsningar på cykelleder och även på kollektivtrafiken som
medel för att nå viktiga natur- och friluftsområden
Befästa och utveckla tillgången till grönområden invid förskolor och skolor
i planer och genom skolskogsavtal eller liknande
Möjliggöra och förenkla friluftsaktiviteter för prioriterade målgrupper
genom stöd till den ideella sektorn, utvecklad utomhuspedagogik i skolan
och kreativa nytänk i projekt och guideverksamhet
Öka samverkan mellan friluftslivets alla aktörer med hjälp av kommunal
friluftssamordnare eller motsvarande och genom lokala friluftsråd eller
nätverk

I förslaget till yttrande från Linköpings kommun beskrivs status och ambitioner
för kommunens arbete med friluftslivsfrågor i relation till innehållet i den
regionala friluftsstrategin. Synpunkter på åtgärder och ansvar hos statliga och
regionala aktörer tas också upp.
Ekonomiska konsekvenser
Remissyttrandet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Arbetet med friluftslivsfrågor har koppling till följande av
kommunfullmäktiges övergripande mål för innevarande mandatperiod:
-

-

Ett klimatsmart Linköping – Linköpings kommun står bakom de globala
målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv - När Linköping växer
och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av
nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till
en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap.

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
En hörnsten i friluftsarbetet är att förbättra och utveckla förutsättningarna till
ett rikt friluftsliv för alla oavsett ålder, kön, bakgrund, socioekonomisk status
eller funktionsvariation.

4 (4)

Samråd
Samråd av remissen har skett med Kultur- och fritidsförvaltningen,
friluftsmuseet Gamla Linköping samt inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (Stadsmiljökontoret respektive Plankontoret), vilka alla har ställt
sig positiva till remissens innehåll och inte haft särskilda synpunkter att tillföra
yttrandet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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