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§ 34 KS 215/2022-141 

Strategi för Hjälmarens utveckling 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Gemensam övergripande strategi för utveckling av Hjälmaren 
antas.  

2. Kommunen ställer sig positiv till att fortsatt arbeta och skapa 
en gemensam samordningsfunktion för arbetet med strategin 
och Hjälmaren.   

Sammanfattning 
Under hösten 2021 har representanter från de kommuner, regioner, 
länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring Hjälmaren 
arbetat med att formulera en gemensam målbild för Hjälmaren.  

Ett utkast på den gemensamma strategin presenterades under våren 
2022. 

Under sommaren och tidig höst 2022 har samtliga organisationer 
haft möjlighet att skicka strategin på remiss till berörda instanser. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för en 
revidering av strategin. Under hösten 2022 har den kommun- och 
länsövergripande projektgruppen träffats och synkroniserat 
föreslagna förändringar och en slutgiltig version av strategin tagits 
fram i december 2022. 

Syfte och mål 

Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer 
gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren 
inom landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. I strategin 
har en övergripande vision för Hjälmaren formulerats:  

• Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt hållbart sätt och 
dess ekologiska och kemiska status är god. Insatser inom landsbygds-
utveckling, friluftsliv, rekreation och besöksnäring samordnas och 
sker gemensamt över kommun- och länsgränser.  
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• Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och attraktiv med 
goda förutsättningar för boende, etablering och service. Det breda 
utbudet av upplevelser på och kring Hjälmaren gör att sjön är ett 
välkänt besöksmål både nationellt och internationellt. Det aktiva 
båtlivet på sjön knyter samman både människor och landskap kring 
Hjälmaren. 

Strategin består vidare av åtta olika teman: friluftsliv, besöksnäring, 
landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, 
vattennivå- och kvalité samt fiske. Under respektive tema har en 
framtidsbild och ett antal ställningstaganden formulerats. Dessa 
bidrar samtliga till att uppnå den övergripande visionen ovan. 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera berörda 
organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa förut-
sättningar för att organisationerna tillsammans och var för sig lång-
siktigt arbetar både strategiskt och operativt åt samma håll för att 
utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta sätt själva grunden i det 
fortsatta gemensamma arbetet. 
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