
Verksamhetsplan för Samverkan i 

Angarnkilen, Bogesundskilen och 

Rösjökilen 

2020  
Beslutad 2020-02-13 

 

 

 

Vi tar gemensamt ansvar för naturen! 

   

 

 
 

 
 

 



   

2 

Innehållsförteckning 
 

 

Inledning     3 

Vision och mål     4 

Ekonomisk administration    4 

Budget      5 

Mötesschema     5 

Verksamhet     6 

 Studieresa      6 

 Information om kilarna och kilsamverkan    7 

 Tillgänglig natur    8 

 Kunskapsutbyte - Biologisk mångfald   9 

 Inspirationsfilm    10 

  

Bilaga 1, Förteckning över deltagare i samverkan 

  



   

3 

Inledning 
Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en hälsosam miljö och ett levande 

kulturlandskap är viktiga resurser för att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva 

storstadsregion. De gröna kilarna har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga 

naturfunktioner, rekreationsvärden samt historiska och pedagogiska värden. De ger också 

förutsättningar till de ekosystemtjänster som samhället är beroende av. 

Angarnkilen delas av Vallentuna, Täby och Österåker kommuner, Bogesundskilen delas av 

Vaxholm, Österåker och Täby kommuner och Rösjökilen delas av Sigtuna, Vallentuna, 

Upplands Väsby, Täby, Sollentuna och Danderyds kommuner. I Angarnkilen och 

Bogesundskilen har samverkan funnits sedan 2010 och i Rösjökilen har samverkan funnits 

sedan 2006. Samverkan i alla tre kilar har involverat samarbete med föreningsliv och 

allmänhet. Denna samverkan har syftat till att stärka helhetssynen och höja de rekreativa och 

biologiska värdena i regionen. Därmed har en ökad potential för naturturism och rekreation 

för kommunernas invånare och besökare skapats.  

Från och med 2016 finns det en gemensam kilsamverkan inom Angarnkilen, Bogesundskilen 

och Rösjökilen. Det har skapat en effektivare administration och en starkare struktur då 

många möten är gemensamma samt att många projekt bedrivs tillsammans. Inom den 

gemensamma kilsamverkan ingår också ett nära samarbete med bl.a. ideella organisationer, 

landstinget, andra myndigheter samt universitet och högskolor.  

Arbetet bedrivs genom ett rullande värdskap med en värdkommun, som ansvarar för möten 

och budget samt upprättar förslag till verksamhetsplan och åtgärdsprogram, en bisittande 

värdkommun, som bistår värdkommunen. Efter ett år rullar värdskapet vidare till den 

bisittande värdkommunen varpå en ny bisittande värdkommun tar vid. Arbetet bedrivs med 

politisk styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och en referensgrupp. Från och med 2019 

utses en kommun som hanterar den löpande ekonomin för samverkan under flera år. Syftet är 

att minska den ekonomiska administrationen.  En förteckning över deltagande i samverkan 

finns i bilagan 1. 

För den sammanslagna kilsamverkan finns även en gemensam plattform framtagen som 

beskriver bakgrunden, visionen, huvud- och delmålen, organisationen, arbetsformerna och 

finansieringen för projekten som genomförs inom samverkansgruppen. 

Samverkansarbetet ligger i linje med RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan för Stockholms 

län) och bidrar till ett genomförande av planen. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) 

stödjer att samverkan utvecklas. 
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Vision och mål 

Den övergripande visionen för kilsamverkan är:  

Kilarna är högt värderade, välbesöka tätortsnära naturområden som bidrar till regionens 

attraktiva livsmiljö. 

 

De tre huvudmålen med samverkansarbetet är:  

1. Kilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk mångfald.  

2. Kilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma i kommunerna.  

3. En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer där 

erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt.  

 

Ekonomisk administration 
Styrgruppen för samverkan Gröna kilar utser en kommun som sköter den löpande ekonomin. 

Syftet är att minska administrationen genom att ekonomin ligger på samma kommun under 

flera år. I uppdraget ingår löpande ekonomihantering som: 

 Utskick av fakturor på årsavgiften 

 Betalning av leverantörsfakturor 

 Sammanställa resultaträkning och balansräkning  

 Föra över tillgångar till nytt verksamhetsår 

Val av kommun och ersättning för arbetet med den löpande ekonomihanteringen beslutas 

årligen av den politiska styrgruppen i samband med höstens styrgruppsmöte.  
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Budget 
Budget upprättas gemensamt av projektgruppen och fastställs av politiska styrgruppen. 

 

Mötesschema 
Värdkommun: Sollentuna kommun 
Bisittande värdkommun: Vaxholms stad. 
Värdkommunen är sammankallande till samtliga möten. 
 

Styrgr. = styrgrupp (2 st)        P = projektgrupp (4-5 st)         R = referensgrupp (2 st) 

Skriftlig återkoppling till styrgruppen om arbetet med årets projekt ska göras i slutet av maj.  

Nr Verksamhet Kostnader Intäkter 

 Avgift från kommunerna 

 

Kvar från 2019: 

 170 000 kr 
 (exkl. Sigtuna) 

186 631 kr 

A Studieresa 50 000 kr  

B Information 30 000 kr  

1 Tillgänglig natur 126 200 kr  

2 Biologisk mångfald 20 000 kr  

3 Inspirationsfilm 70 000 kr  

 Slutfaktura Calluna (projekt 2019) 40 350 kr  

 Ej fördelat 20 081 kr  

 Summa 356 631 kr 356 631 kr 

Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov 

P 23/1 

kl. 9-12 

Beslutande 

Styrgrupp 

13/2, 

kl. 9:30-11:30 

Fastställande 

av VP 2020 

P 5/3 

kl. 9-12 

 

 

 

R 2/4 

kl. 15-17 

Arbetsgr 

har möten 

vid behov 

P 14/5  

kl. 9-12 

Kl.9-12  

 

 

Studieresa 

15/9 

kl. 9-15 

P 24/9  

kl. 9-12 

R 15/10 

kl. 15-17 
P 5/11 

kl. 9-12 

Förberedande 

Styrgrupp 

26/11, kl. 9-11 

Uppföljning av 

VP 2020 

Förslag till 

VP 2021 
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Verksamhet 
Verksamhetsplanen utgår från plattformen för samverkansarbetet i de tre gröna kilarna. I 

plattformen listas förutom ovanstående vision och huvudmål även delmål under respektive 

huvudmål. Verksamhetsplanen lyfter fram specifika verksamheter för att nå vissa av dessa 

mål. Nedan föregås varje verksamhet av de huvudmål och delmål som styr arbetet.  

Verksamheten består dels av årligen återkommande aktiviteter som studieresan och 

informationsspridning samt av projekt som löper över en begränsad tid. En del projekt rör alla 

tre kilar medan andra kan ha en eller två kilar som avgränsning. 

  

A. Studieresa              

En kunskapshöjande och inspirerande studieresa planeras och genomförs under året 

gemensamt för Angarn-, Bogesunds- och Rösjökilen. Studieresan skall stimulera till 

erfarenhetsutbyte. Tjänstemän, politiker och medlemmar ur referensgruppen deltar. 

Kostnaden är kopplad till resmålet och innehållet. 

 

Huvudmål  

Mål 3. En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer 

där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt.  

 

Delmål  

3.1 Det finns en gemensam målbild över hur kilarna som mellankommunalt område bör 

bevaras, förvaltas och utvecklas. Samverkan är gränsöverskridande, både geografiskt 

och tematiskt.  

3.2 Samverkan inom kilarna underlättar en effektiv och långsiktig utveckling av 

grönområden och en avvägning mellan olika intressen. Det finns en uttryckt ambition i 

aktörernas översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, program mm, att bevara, 

utveckla och tillgängliggöra kilarna.  

3.3 Kilarnas funktioner och värden har preciserats ur både ett regionalt, lokalt och 

mellankommunalt perspektiv (t ex samband och värden över gränser).  

 

Tema Samordningsansvar Budget 

Tillgänglig natur 

- Med hänsyn till alla funktionsvariationer 

- Åtgärder som stärker svaga samband för rörligt 

friluftsliv 

- Regionalt perspektiv på friluftsliv 

Rikard, Isabelle/Emma 50 000kr 
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B. Information om kilarna och Kilsamverkan 
  

Kilsamverkan arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen och informationen om våra gröna 

kilar och dess värden. Detta sker genom projekt och åtgärder som bidrar till att nå de uppsatta 

målen för samverkan. Det material som tas fram i kilsamverkans regi ska fortlöpande 

uppdateras och spridas. Exempelvis genom att: 

- Sprida foldern om kilsamverkan på lämpliga seminarier och lägga ut den på 

webbplatser. 

- Rapporter och utredningar som tas fram i kilsamverkans regi ska spridas på lämplig 

webbplats. 

- Synliggöra samverkan genom att använda gemensam logga och kommunvapen från 

berörda kommuner i våra dokument.  

- Medverka vid seminarier och konferenser och informera om arbetssättet med 

kilsamverkan. 

- Löpande revidera underlag till kommunernas och föreningarnas webbplatser.  

- Framtaget gemensamt kommunikationspaket med innehåll om kilsamverkan används 

vid marknadsföring på hemsidor samt vid affischering och dylikt. 

- Samverkan med Naturskyddsföreningen och andra föreningar kring Gröna kilarnas 

dag. 

- Länka till föreningar på kommunernas hemsidor samt erbjuda informationspaket med 

länkar och material till föreningarnas hemsidor. 

- Framtaget material som idébanken för tillgänglighetsåtgärder respektive biologisk 

mångfald uppdateras löpande. 

 

Huvudmål  

Mål 1. Kilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk 

mångfald.  

Mål 2. Kilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma i 

kommunerna.  

Delmål  

1.4 Boende har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet. 

2.1 Invånare, besökare och verksamma är väl informerade om kilarnas värden.  

2.2 Tillgängligheten till och informationen om kilarna är god för alla invånare och kilarna 

är välbesökta. 

Åtgärd Samordningsansvar  Budget 

Sammanställa en lista över framtaget material och 

genomförda projekt. 

Martina - 

Undersöka och starta en webbsida eller annan digital 

plattform för att sprida, spara och komma åt material. 

Yolanda 30 000 kr 

Sprida kilsamverkans arbetssätt till andra kilar och 

kommuner genom att planera aktivitet tillsammans med 

tex Länsstyrelsens friluftslivsstrateg och/eller TRF 

Sofia, Yolanda - 
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Projekt 

1. Tillgänglig natur 

En grundpelare för kilsamverkans arbete är att locka fler människor ut i naturen. I detta 

projekt vill vi på olika sätt arbeta med tröskelsänkande aktiviteter för att nå det målet. Det kan 

till exempel handla om riktade aktiviteter för olika besöksgrupper, framtagande av 

kunskapsunderlag eller det regionala arbetet med att tillgängliggöra naturen. 

 

   

Huvudmål 

Mål 1. Kilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk 

mångfald.  

Mål 2. Kilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma i 

kommunerna.  

 

Delmål 

1.2 Kilarna är väl sammanhållna områden och större barriärer ska överbryggas.   

1.3 Kilarna stärker kommunernas och regionens identitet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö.  

1.4 Boende har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.  

1.5 Kilarna ger förutsättningar för fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa. 

 

2.2 Tillgängligheten till och informationen om kilarna är god för alla invånare och kilarna 

är välbesökta.  

Åtgärd Samordningsansvar Budget 

Friluftslivets år 2021 -  

Planera kilsamverkans engagemang, enskilt och 

tillsammans med andra aktörer. 

Sofia, Rikard - 

Svaga samband och det rörliga friluftslivet – 

Gemensam prioritering av fördjupat arbete utifrån 

analysens resultat och eventuellt kompletterande 

arbete. 

Sofia, Jan 30 000 kr 

Naturen på lika villkor –  

Uppdra Studiefrämjandet att utbilda och handleda 

föreningar i att genomföra riktade naturguidningar för 

alla funktionsvariationer. 

År 1: 

- Skapande av kurs 

- Genomföra kurser 

- Genomföra guidningar i respektive kommun 

År 2: Genomföra tillgänglighetsinventeringar på 

utvalda platser och genomföra ytterligare guidningar. 

Martina, (Anders) 96 200 kr 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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2. Kunskapsutbyte - biologisk mångfald 

Kilsamverkan bedriver olika projekt för att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur. 

Kilsamverkan utgör en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring dessa frågor, där 

goda exempel kan kopieras i fler kommuner. 

   

Huvudmål 

Mål 1. Kilarna bidrar till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk 

mångfald. 

Mål 3. En permanent samverkan har etablerats mellan kommuner och andra aktörer 

där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt. 

 

Delmål 

2.6 I kilarna finns väl fungerande ekosystem som genererar ekosystemtjänster och hög 

biologisk mångfald. 

3.1 Det finns en gemensam målbild över hur kilarna som mellankommunala områden bör 

bevaras, förvaltas och utvecklas. Samverkan är gränsöverskridande, både geografiskt 

och tematiskt. 

3.3 Kilarnas funktioner och värden har preciserats ur både ett regionalt, lokalt och 

mellankommunalt perspektiv (t ex samband och värden över gränser). 

  

 

Åtgärd Samordningsansvar Budget 

Inleda arkivstudie där främst äldre naturinventeringar 

sammanställs. Sammanställningen är tänkt att belysa 

biologisk mångfald och fungera som ett stöd för 

kommunernas tjänstepersoner för att få en överblick i 

exempelvis planeringsarbeten. Det är även en chans för 

föreningar att lyfta fram material som inte varit känt 

sedan tidigare. Fokus ligger på material som inte finns 

att hämta i regionala databaser. Materialet sammanställs 

i en lista. 

Yolanda, Jan  20 000kr 
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3. Inspirationsfilm 

Inspirationsfilmen skapas för att marknadsföra de gröna kilarna och visa på den goda 

tillgången till natur som finns i kilarna. Kilarna är en gemensam resurs för oss alla. Målet är 

att locka till vistelse i den natur som är tillgänglig för alla oavsett var man bor. Filmen ska inte 

vara geografiskt bunden utan ska representera alla kilar med varierad natur och stort utbud på 

upplevelser. Budskapet i filmen ska förmedla ett lugn och inte upplevas som 

problemfokuserad. 

 

Huvudmål  

Mål 2. Kilarna är välkända och välbesökta av boende, besökare och verksamma i 

kommunerna.  

 

Delmål  

2.3 Invånare, besökare och verksamma är väl informerade om kilarnas värden.  

2.4 Tillgängligheten till och informationen om kilarna är god för alla invånare och kilarna 

är välbesökta. 

 

Åtgärd Samordningsansvar Budget 

Producera en film som belyser vad de gröna kilarna är 

och vad vi genom samverkan kan åstadkomma. 

Rikard, Anna 70 000 kr 

 


