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Program
9.15
10.00

Registrering och information för morgonpigga
Konferensstart: Välkomna!

Cirkatider

10.15

Stranden som resurs - en fråga om planering
Conny Wahlström

11.00

Strandskyddsdelegationens arbete – vad har hänt och vart
är vi på väg?

11.30

I dialog med Strandskyddsdelegationen
Parallella diskussioner i fyra spår med Mikael Stamming, Jan-Olov
Westerberg, Bengt Kjellson och Kerstin Cederlöf

12.30

Lunch

13.20

I dialog med Strandskyddsdelegationen forts.
Paneldiskussion

13.55

Framtidens tillämpning!
Rundabordssamtal med arbetsgrupperna

15.25

Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?
Camilla Sandström

16.30
– 16.45

Utredningens närmaste steg
Slutreflektion
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Dagens syften
Dagen ska ge möjlighet att
 ta del Strandskyddsdelegationens verktyg och arbete
 utväxla syn på hur strandskyddsreglerna tillämpas idag
 ta tillvara på idéer om vad som kan göras för tillämpningen
framöver

Roller
Konferensledningen
 Ger struktur och tidsramar för konferensen
 Håller i arbetet i plenum

Bordsvärden





Stimulerar till delaktighet och ser till att alla kommer till tals
Hjälper gruppen att hålla fokus på arbetsuppgiften
Håller gruppen medveten om tidsramarna
Säkerställer att arbetet dokumenteras

Konferensdeltagarna
 Bidrar aktivt med erfarenheter, kunskap och idéer och
problemlösning.
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Strandskyddsdelegationens fem effektmål

Nationellt harmoniserad tillämpning av
strandskyddsreglerna.
Stärkt kompetens för att tillämpa strandskyddsreglerna.
Effektivare tillämpning av strandskyddsreglerna i
samhällsplanerings- och byggprocessen.
Underlättat för tillväxt och attraktivt boende på
landsbygden.
Ökad legitimitet för tillämpningen av strandskyddsreglerna
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Vår ambition
Starta upp gruppen tillsammans genom att presentera er för varandra och
berätta om era ambitioner (8 min)
1. Ta en minut i tanketystnad för att individuellt besvara följande
fråga: Vilka är din eller dina viktigaste ambitioner för dagen?
2. Gå laget runt. Presentera er för varandra och berätta om era
ambitioner för dagen.
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Framtidens tillämpning
Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper arbetar
i år med att slutföra sina problembeskrivningar
och sin produktion av verktyg, samt med att ta
fram rekommendationer för framtidens
tillämpning av strandskyddsreglerna. I samband
med detta har varje grupp ringat in tre frågor som
man just nu vill samla in olika perspektiv på.
I gruppen disponerar ni tiden själva –
tidsangivelserna är rekommendationer. Ta kaffe
till arbetet.
Börja med att ta tillvara de reflektioner som varje gruppmedlem har efter
föregående diskussionspass och paneldiskussion:
(ca. 15 min)
1. Ta en minut i tystnad för individuell reflektion över följande:
 Detta tycker jag var särskilt viktigt eller angeläget.
 Detta lärde jag mig (som jag inte visste innan).
Skriv gärna stödord.
2. Gå laget runt och berätta var och en om vad ni tagit fasta på som
särskilt viktigt och era lärdomar.
3. Avsluta med en kort reflektionsstund i gruppen.
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Ni ska nu arbeta stegvis genom tre frågor. Din grupps frågeställningar
finns på efterföljande sidor. Använd reglerna för brainstorming när ni
arbetar och arbeta med en fråga i taget. När gruppen är färdig med en fråga
går ni till nästa.
1. Bordsvärden berättar om bakgrunden till frågan och gruppen
diskuterar kort vad frågan handlar om (obs: gå inte in på svar eller
lösningar i detta steg)
2. Ta en stund individuellt för idéer/perspektiv på frågan. Ska ni skriva
på post-it är det lämpligt med 5 minuter. Kom ihåg att endast skriva
en idé eller synpunkt per post-it-lapp.
3. Gå laget runt och berätta om era idéer och perspektiv.
4. Fortsätt att bygga på varandras idéer genom ett gemensamt
grupparbete/en gemensam gruppdiskussion.

Regler för brainstorming:
 Alla idéer är tillåtna. Inget för stort eller litet. Mängd är viktigt
 Bygg på varandras idéer
 Det är OK med upprepningar
 Var spontan
 Ingen censur eller självcensur
 Ingen kritik eller analys av idéer
 Låt tystnaden verka så att nya idéer föds
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Arbetsgruppernas konferensfrågor
Tillämpning
1. Hur ska vi samverka framöver?
2. Hur ser vi till att våra verktyg verkligen används brett framöver?
3. Hur gör vi i framtiden när man har specifika frågor? ”FAQ”
Idag vänder sig allmänheten till kommuner, kommuntjänstemän ställer
frågor till länsstyrelser och länsstyrelsetjänstemän vänder sig till
Naturvårdsverket. Jfr Kunskapsbanken där man ställer frågor och både
frågor och svar publiceras på nätet.

Tillsyn
1. Legitimitet genom tillsyn - vilka konsekvenser får utebliven tillsyn för
förståelsen för lagstiftningen?
2. Hur kan fler aktörer involveras i arbetet för en tillsyn som säkerställer
strandskyddets syften?
3. Hur kan samverkan ske för att vi ska uppnå lika bedömningar och likvärdigt
arbete över kommun- och länsgränser?

Tillväxt
1. Har LIS möjliggjort skapandet av tillväxt och/eller bör det kompletteras
med något för att bli verkningsfullt?
2. På vilket sätt kan attraktivt boende motverka centralisering och leda till att
segregationen mellan stad och land motverkas?
3. På vilket sätt kan LIS-verktyget användas som en drivkraft för att skapa en
proaktiv landsbygdsutveckling?

Öppna data
1. Information är makt – är vi beredda att dela med oss och kan man på den
vägen öka det demokratiska inflytandet?
2. Hur öppna kan och bör vi vara?
3. Om utgångsläget är ökad öppenhet, vilka blir det positiva resp. negativa
konsekvenserna för:
a. Handläggare på kommun
b. Handläggare på länsstyrelsen
c. Allmänheten
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Slutreflektion
Runda av dagens arbete genom en utvärddering vid bordet (8 min)
1. Ta en minut i tanketystnad för att individuellt ringa in slutsatser
och lärdomar från dagen. Skriv också ner vad som blir dina egna
nästa steg.
2. Gå laget om och bjud på era avslutande reflektioner och tankar
om nästa steg.
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Strandskyddsdelegationen
Lärke Johns, ordförande
Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryds kommun
Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting
Mats Green, riksdagsledamot
Chris Heister, landshövding i Stockholms län
Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot, (2013-2014)
Bengt Kjellson, generaldirektör på Lantmäteriet
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne
Maria Söderberg, kommunalråd i Krokoms kommun
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götaland, (2013-2014)
Janna Valik, generaldirektör på Boverket
Jan-Olov Westerberg, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet
Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket (2013-2015)
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län
Representant för Naturvårdsverket: Kerstin Cederlöf, stf gd och chefsjurist

Strandskyddsdelegationens kansli
Lärke Johns, ordförande
Anna Hedman, kommittésekreterare
Johanna Ersborg, kommittésekreterare
Eveline Savik, kommittésekreterare
Richard Sigray, kommittésekreterare
Viveka Zetterberg, kommittésekreterare
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Strandskyddsdelegationens expertgrupp
Johan Andersson, departementssekreterare, Näringsdepartementet
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Lena Johansson, biträdande Chefsjurist, Länsstyrelsen i Stockholm
Ludvig Lundgren, departementssekreterare, Näringsdepartementet
Roger Petterson, ämnesråd, Finansdepartementet
Linnea Rosenlöf, departementssekreterare, Miljödepartementet
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Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper
Arbetsgruppen Tillämpning
Tillämpning har tagit fram material som processbeskrivningar, mallar och
rättsfallsreferat för att uppnå en enhetlig tillämpning hos kommuner och länsstyrelser.
Gruppen har arbetat med svårigheterna att hitta samsyn gällande landsbygdsutveckling,
ett behov av tydlighet gällande LIS har lyfts fram.
Jan Molde, infrastrukturstrateg, arbetsgruppsledare, Region Jämtland
Cecilia Persson, handläggare, Naturvårdsverket
Hanna Olin Petersson, landskapsarkitekt, Boverket
Ingela Boije af Gennäs, lantmätare, Lantmäteriet
Carmita Lundin, handläggare, SKL
Erik Törnblom, utredare enheten för biologiskt mångfald, Hav- och Vattenmyndigheten
Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef, Storumans kommun
Henrik Höglund, bygglovhandläggare, Vaxholms kommun

Arbetsgruppen Tillsyn
Tillsyn fokuserar på kommunernas och länsstyrelsernas arbete vad gäller tillsyn och
efterlevnad. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på insatser och medverkat i aktiviteter i
syfte att stärka kompetensen både hos de som ansvarar för tillsynen och allmänheten.
Kristina Höök-Patriksson, arbetsgruppsledare, biolog, Länsstyrelsen Västra Götaland
Yvonne Lundell, handläggare, Naturvårdsverket
Lars Brask, jurist, Boverket
Ingela Boije af Gennäs, lantmätare, Lantmäteriet
Anders Skarstedt, utredare tillsynsavdelningen, Hav- och Vattenmyndigheten
Sara Helmersson, förvaltningschef miljö och bygg, Norrtälje kommun
Johanna Engström, ekolog, Skellefteå kommun

Arbetsgruppen Tillväxt
Tillväxt fokuserar på kunskap, strategier och utformning av planering för att skapa tillväxt
på landsbygden. Detta genom att ta tillvara attraktiva miljöer i strandnära lägen. Särskilt
arbetar man med möjligheten till boende i strandnära lägen.
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Lasse Lindén, arbetsgruppsledare, förbundsdirektör Fyrbodals Kommunalförbund
Christer Lindberg, enhetschef Regional tillväxt, Tillväxtverket
Nina Loberg, enhetschef Samhällsplanering, Länsstyrelsen Västernorrland
Anna-Lena Fritz, enhetschef Naturvård, Länsstyrelsen Gotland
Ulf E Andersson, projektledare regionalt hållbarhetsarbete, Naturvårdsverket
Daniel André, regionplanerare, Boverket
Christer Larsson, utredare havsplanering och maritima frågor, Hav- och
Vattenmyndigheten
Lena Lindström, näringslivsutvecklare, Örnsköldsviks kommun
Emma Mattsson, processledare, Västra Götalandsregionen
Magnus Nordgren, landsbygdsutvecklare, Jordbruksverket

Arbetsgruppen Öppna data
Öppna Data arbetar med frågan om tillgänglig information i kartskikt. Arbetsgruppen
fokuserar bl.a. på definitionen av strandlinjen, var strandskydd råder och
beslutsinformation. Gruppen har lämnat ett förslag till konkreta åtgärder i form av en så
kallad ”kartpilot”.
Lars Hägg, arbetsgruppsledare, verksamhetsarkitekt, Lantmäteriet
Maria Ericsson, naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
Ingrid Ededahl, IT-strateg, Naturvårdsverket
Mark Mostert, GIS-expert, Boverket
Lars Johan Hansson, utredare, Hav- och Vattenmyndigheten
Marcus Flarup, Samhälle och Säkerhet – Marknad och beställningar, SMHI
Tomas Johnsson, stadsarkitekt, plan- och byggavdelningen, Malung-Sälen
Daniel Antonsson, projektledare Samhällsbyggnad, transport och miljö, SKL
Petronella Enström, GIS-samordnare, Sundsvalls kommun
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