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Inledning och läsanvisning 

 

Verksamhetsriktlinjerna (VRL) fastställs av länsstämman och anger inom vilka 

verksamhetsområden länsförbundet ska prioritera sitt arbete det närmaste året.  

Till länsförbundet hör ett kansli med fyra anställda. De arbetar på uppdrag av styrelsen. 

Kansliet arbetar framför allt inom verksamhetsområdena en levande folkrörelse, infrastruktur, 

Storstockholms naturguider, naturen på lika villkor och kommunikation. 

Verksamhetsriktlinjerna omfattar följande verksamhetsområden: 

Gröna kilar samt blå- och grönstruktur 

En levande folkrörelse 

Hållbar stadsutveckling 

Infrastruktur 

Storstockholms naturguider 

Naturen på lika villkor  

Kommunikation  

Regionala grupper – cykel, skog och klimat 

 

I texten som följer beskrivs vart och ett av verksamhetsområdena för länsförbundets arbete. 

Varje avsnitt inleds med en bakgrundstext. Därefter följer ett antal punkter som beskriver vad 

länsförbundet ska verka för, det vill säga det långsiktiga målet. Detta följs sedan av mål som 

länsförbundet ska uppnå med konkret arbete. Slutligen under rubriken 2017 års verksamhet, 

beskrivs vad länsförbundet ska fokusera på under det kommande året i arbetet mot målet. 

 

Gröna kilar samt blå- och grönstruktur 

Bakgrund 

Stockholmsregionen växer och exploateringstakten är hög. Huvudfrågan för länsförbundet har 

under många år varit att skydda den tätortsnära naturen. För att hävda miljöintressena krävs 

ett målmedvetet och samordnat arbete från föreningens sida, där nyckeln är en fungerande 

koordination mellan kretsar och länsförbund.   

Arbetet för att bevara den tätortsnära naturen sker på bred front genom att lobba för att ge 

Storstockholms 10 gröna kilar och annan värdefull natur ett varaktigt skydd samt med att 

påverka kommunernas planeringsprocesser. För att anknyta till människors miljöintresse i 

deras närmiljö är det viktigt för länsförbundet att verka för att få ut människor i sin närnatur. 

 Skärgården hotas av exploatering – fler vill bo vid stränderna. Stränderna måste lika mycket 

som den tätortsnära naturen vara tillgängliga för alla och fredas från vidare exploatering.  
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Länsförbundet ska verka för att: 

 Flera tätortsnära grönområden inom och utanför Storstockholms gröna kilar har fått ett 

varaktigt skydd i form av till exempel naturreservat.  

 

 De gröna och blå värdena har stärkts och integrerats i stadsplaneringen. 

 

 Strandskyddet respekteras. 

 

 Kommunerna tar stor hänsyn till grönområdena och ekosystemtjänster i sin 

stadsplanering. 

 

Länsförbundets mål: 

 Fler människor vistas i den tätortsnära naturen och i kilarna. Kunskapen om och 

intresset för att skydds dessa grönområden har ökat. 

 

2017 års verksamhet 

De gröna kilarna har tidigare år varit en stor del av verksamheten i länsförbundet. Rösjö- 

Angarn- och Bogesundskilarna har nu ett fungerande mellankommunalt samarbete vilket är 

ett resultat av länsförbundets tidigare arbete. Under 2017 kommer länsförbundet inte att arbeta 

med kilarna i lika stor utsträckning men fortfarande vara involverad i arbetet med 

ovannämnda kilar samt Tyrestakilen och även bevaka om det kan starta samarbete med de 

andra kilarna under året. 

Länsförbundet arbetar tillsammans med kretsarna för att de blå och gröna värdena stärks och 

integreras i kommunernas verksamhetsplanering. Det är även viktigt att kommunerna 

fortsätter att arbeta med ekosystemtjänster i sin planering.  

 

En levande folkrörelse 

Bakgrund 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län vill vara känd som en stark och levande folkrörelse 

som för sina medlemmar är en stark röst för angelägna miljöfrågor och erbjuder möjlighet till 

ett roligt, meningsfullt och omväxlande engagemang. 

Länsförbundet ska verka för att: 

 Naturskyddsföreningen i Stockholms län är känt som en levande folkrörelse i 

hela länet. 

 

 Medlemmarna tycker att det är kul att engagera sig och kretsarna är aktiva. 
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Länsförbundets mål 

 Länsförbundet erbjuder olika plattformar för föreningens medlemmar att 

träffas, i form av kretskonferens, länsträffar, föredrag och utbildningar. 

2017 års verksamhet 

Länsförbundet stödjer och hjälper kretsarna. Länsförbundet började arbetet med att besöka 

kretsarna 2016 och det arbetet fortsätter under året med målet att ha besökt samtliga kretsar i 

länet vid årets slut. Kretsar som har behov av hjälp med rekrytering ska erbjudas den hjälpen, 

bland annat genom utbildning. Länsförbundet kommer som vanligt ordna en kretsträff och en 

länsträff. Även en utbildning i miljöbalken och plan- och byggfrågor planeras. Eftersom 

riksföreningen ska anta nya VRL år 2018 och de ska diskuteras på rikskonferensen 2017 

planeras ett tillfälle i april för kretsarna att diskutera nya VRL. 

 

Hållbar stadsutveckling 

Bakgrund 

Dagens planeringskultur domineras av intresset att genom fysisk planering skapa ekonomisk 

tillväxt. Natur-, klimat- och miljöaspekterna behöver stärkas och integreras tidigt och i alla 

skeden i planeringsprocessen då erfarenheter visar att det är svårt, dyrt, konfliktfyllt och mer 

tidskrävande ju senare det sker. Miljöorganisationer och andra intresseföreningar blir också 

anklagade just för att fördyra och fördröja processen när vi trycker på vikten att inkludera 

dessa frågor. Men dessa aspekter måste med för att vi ska nå ett förhållningssätt i planeringen 

som leder till hållbar stadsutveckling.  

 

Länsförbundet ska verka för att: 

 Länsförbundet är känd som en drivande kraft i länet för att uppnå hållbar 

stadsutveckling. 

 Föreningen använder länsförbundets policy för hållbar stadsutveckling. 

 Ekosystemtjänster synliggörs och inkluderas naturligt i den lokala och regionala 

planeringsprocessen. 

 

Länsförbundets mål 

 Länsförbundet stöttar kretsarna med att samordna remissvar som berör fler än en krets. 

 Länsförbundet och kretsarna jobbar proaktivt med att påverka den fysiska planeringen 

i ett tidigt skede.  

2017 års verksamhet 

 Länsförbundet kommer under året att uppdatera policyn för hållbar stadsutveckling. 

Länsförbundet samordnar även nätverket Ny grön stad. Ny grön stad är ett nätverk 

med flera ideella organisationer i Stockholms stad. Länsförbundet erbjuder en 
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plattform för alla föreningar att berätta vad som händer i deras organisation och 

diskutera aktuella frågor.  

 

 

Infrastruktur 

Bakgrund 

Länsförbundet har arbetat med infrastrukturfrågor såsom trafik, cykling och trängselskatter 

under en mycket lång tid. Trafiken ligger bakom många av regionens allvarligaste problem – 

luftföroreningar, utsläpp av växthusgaser, buller, barriäreffekter, intrång i värdefulla natur- 

och kulturmiljöer.  

Länsförbundet ska verka för att: 

 Infrastrukturplaneringen i Stockholms län tar hänsyn till värdefulla naturområden och 

fokuserar på att minska bilberoendet och klimatpåverkan samt är nytänkande med 

moderna kollektivtrafik- och cykellösningar. 

 

Länsförbundets mål 

 Länsförbundet stöttar kretsarna med att samordna remissvar som berör fler än en krets. 

 Länsförbundet arbetar med informationsspridning och politisk påverkan 

 

2017 års verksamhet 

Under året kommer länsförbundet genomföra ett projekt som Trafikverket har beviljat 

projektmedel för. Det kommer att handla om att titta på kollektivtrafik i länet med fokus på 

spårvagn, tunnelbana och sjöbuss. Tre seminarier kommer att genomföras. 

Länsförbundet kommer att arbeta med frågan om Östlig förbindelse. Länsförbundet kommer 

att arbeta för att vägen inte byggs. Östlig förbindelse är planerad att gå mellan Nacka och 

Djurgården för att knyta ihop Norra och Södra länken. 

Under våren kommer kampanjen ”Ser du möjligheterna?” med Stockholms stad att 

genomföras. Målgruppen är cyklister och gående. I år kommer kampanjen få en delvis annan 

karaktär med färre utdelningsställen och mer fokus på dialog om cykling och kollektivtrafik 

med medborgarna. 
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Storstockholms naturguider 

Bakgrund 

För att inspirera människor att upptäcka länets natur, de gröna kilarna och de tätortsnära 

grönstrukturerna och på så sätt skapa bred opinion för det gröna i regionen, satsar 

länsförbundet vidare på naturguidningar för allmänheten. 

Regelbundna naturguidningar med kvalificerade naturguider genomförs sedan år 2003 året 

runt med ett stort sett en guidning i veckan samt extraguidningar under vissa perioder. Idag är 

17 guider auktoriserade och 6 guidegesäller är under utbildning. 

 

Länsförbundet ska verka för att: 

 Naturens värde för Stockholms läns attraktivitet för nationella och internationella 

besökare har erkänts. 

Länsförbundets mål 

 Flera tusen länsbor har genom Storstockholms naturguider bekantat sig med 

Naturskyddsföreningen. Många har blivit medlemmar och fått en känsla och kunskap 

om vilket värde dessa gröna tätortsnära oaser har i en storstadsregion som Stockholms 

län. 

 Länsförbundets naturguider bidrar mycket konkret till att stimulera människors 

naturkänsla och skapar därigenom en större opinion för vårt arbete med att skydda 

såväl den hotade tätortsnära naturen som naturområden ute i länet. 

2017 års verksamhet 

Verksamheten ska utvecklas under året. Bland annat ska en guidning på engelska finnas 

tillgänglig. Länsförbundet ska arbeta för att flera guider ska gå från att vara gesäller till att bli 

auktoriserade. Länsförbundet ska verka för att antalet personer som deltar i guiderna ska öka 

för att sprida guiderna till så många som möjligt. 

 

Naturen på lika villkor 

Bakgrund 

Inom hela Naturskyddsföreningen sker arbete för att bli en mera inkluderande förening. Det 

gäller på en mängd olika områden. Länsförbundet arbetar sedan början av 2016 med ett 

tillgänglighetsprojekt som heter Naturen på lika villkor. 

Att vara i naturen och att utöva friluftsliv bidrar till återhämtning och bättre hälsa, men 

förutsättningarna att komma ut i naturen ser olika ut för olika grupper i samhället. Projektet 

söker förbättra möjligheten till naturvistelse och friluftsliv för personer med 

funktionsnedsättning. Projektet genomförs gemensamt mellan Naturskyddsföreningen i 

Stockholms län, funktionshindersorganisationer, kommuner och Länsstyrelsen Stockholm.  
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Länsförbundet ska verka för att: 

 Att förbättra tillgängligheten till och i länets naturområden för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

 Att öka andelen personer med funktionsnedsättning som är ute i naturen och utövar 

friluftsliv för bättre hälsa och ökat välbefinnande.  

 

Länsförbundets mål 

 Öka kontakten mellan organisationer/föreningar som jobbar med 

funktionshinderfrågor, natur- och friluftsliv. 

 

2017  års verksamhet 

Inventering av naturområden i deltagande kommuner samt framtagande av rapporter med 

förslag på åtgärder. Assistera kommunerna att söka LONA-bidrag för genomförande av 

åtgärder. Ta fram foldrar över utvalda naturområden med god tillgänglighet. Utbildning av 

Storstockholms naturguider för genomförande av tillgänglighetsguidningar. Genomförande av 

tillgänglighetsguidningar. Genomförande av seminarier för assistansbolag, daglig verksamhet 

m.fl. om naturens positiva effekter på mental och fysisk hälsa. Genomförande av gemensam 

träff mellan organisationer/föreningar som jobbar med funktionshinderfrågor, natur- och 

friluftsliv. 

 

Kommunikation 

Bakgrund 

Sedan år 2008 har länsförbundet en anställd kommunikatör. Kommunikatören arbetar med 

kommunikation i länets projekt och hjälper även till med kretsarnas kommunikation. 

Länsförbundet har kanaler som hemsida, en Facebooksida och ett Månadsblad där vi sprider 

vad som händer i länsförbundet och i kretsarna. 

De kretsar som så önskar får hjälp med layouten av sina programblad, affischer, flygblad, 

informationsbroschyrer och liknande. Kretsarna får även stöd i form av utbildningar och 

workshops för webbredaktörer. 

Länsförbundet ska verka för att: 

 Påverka politiker och allmänhet inom våra ämnesområden genom att vara synliga i 

media, t ex via pressmeddelanden, debattartiklar och medverkan i radio. 

 Kretsarna har en väl fungerande kommunikation med sina medlemmar. 
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Länsförbundets mål 

 Att nå ut till medlemmar och andra intresserade om vilka aktiviteter vi bedriver och 

om våra ståndpunkter i olika frågor.  

 Fler och fler får upp ögonen för vad länsförbundet gör och hur vi kan hjälpa kretsarna 

med deras kommunikation. 

2017 års verksamhet 

Länsförbundet ska fortsätta stödja de kretsar i länet som behöver hjälp med kommunikation i 

olika former. Efter att styrelsen har besökt kretsarna ska fler vara medvetna om vilken hjälp 

länsförbundet kan stå till tjänst med när det gäller kommunikation.  

Fortsätta arbetet med vår informativa hemsida, få fler att gilla oss på Facebook och aktivt 

sprida information om våra projekt. 

 

Regionala grupper 

Bakgrund 

Länsförbundet har tre regionala grupper; cykelgruppen, skogsgruppen och klimatgruppen. 

Grupperna består av medlemmar som aktivt arbetar med regionala frågor inom respektive 

område. 

Länsförbundet ska verka för att: 

 Det finns regionala grupper inom områden som omfattas av regionala frågor. 

Grupperna är aktiva med flera engagerade medlemmar. 

Länsförbundets mål 

 Länsförbundet stöttar grupperna genom att erbjuda mötesforum, information och hjälp 

med informationsspridning samt att vara bollplank och samordnare. 

2017 års verksamhet 

Klimatgruppen har inte varit så aktiv den senaste tiden och därför kommer länsförbundet 

arbeta för att arbetet kommer igång igen. De andra två grupperna är mer aktiva och 

länsförbundet ska fortsätta att stötta dem för att grupperna ska kunna bedriva så bra arbete 

som möjligt. 


