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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 

     Till Kommunstyrelsen 

Datum  2021-09-16 

Dnr  KS 2021/0257       

 

 

 

Destinationsstrategi Roslagen 2030 – gemensam för 

Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker 

 
Sammanfattning 
De tre Roslagskommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker har tagit fram en gemensam 

destinationsstrategi för Roslagen. Strategin spelar en viktig roll för att besöksnäring, kommuner, 

civilsamhälle och destinationsbolag ska kunna samarbeta för en hållbar utveckling av Roslagen som 

attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination. Strategin inleds med en framtidsvision för 

Roslagen som visar ett önskvärt tillstånd år 2030. Vägen dit presenteras genom fyra målområden och 

fyra ledmotiv.   

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. Anta destinationsstrategi Roslagen 2030 – gemensam för Roslagskommunerna Östhammar, 

Norrtälje och Österåker. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att senast 2026 till Kommunstyrelsen redovisa 

resultatet av en genomförd aktualitetsprövning av den gemensamma destinationsstrategin 

Roslagen 2030. 

3. Delegera till kommunstyrelsens förvaltning att vid behov utföra redaktionella förändringar 

av strategin, under förutsättning att de ej är av principiell karaktär för vare sig 

Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

En bred analys och dialogprocess ligger till grund för framtagandet av Destinationsstrategi Roslagen 

2030. Det gör den starkt förankrad hos destinationens intressenter som besöksnäringen, 

destinationsbolaget och kommunernas politiker och tjänstemän. Under våren 2021 har en lång rad 

dialogmöten arrangerats för att klargöra viljeinriktning och lyssna på den kunskap de inblandade 

aktörerna besitter. Entreprenörer i besöksnäringen och föreningsrepresentanter har deltagit liksom 

politiker och tjänstepersoner från de tre kommunerna. Strategin har också presenterats på 

Näringslivsrådets möte den 8 september 2021.  
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Strategin spelar en viktig roll för att besöksnäring, kommuner, civilsamhälle och destinationsbolag 

ska kunna samarbeta för en hållbar utveckling av Roslagen som attraktiv och konkurrenskraftig 

besöksdestination. Strategin inleds med en framtidsvision för Roslagen som visar ett önskvärt 

tillstånd år 2030. Vägen dit presenteras genom fyra målområden och fyra ledmotiv. Av 

strategin framgår också önskvärda samarbetsformer och rollfördelning mellan 

aktörerna. 

 

Vision 

Vision Roslagen 2030 ska göra det möjligt att arbeta för en gemensam framtidsbild. Den 

berättar om ett framtida tillstånd då Roslagen lyckats med sina ambitioner som samlad 

besöksdestination. 

 

- År 2030 har Roslagen tagit plats bland de mest lyskraftiga och omtyckta svenska 

destinationerna. Roslagen har vunnit besökarnas hjärta för sina rika natur- och 

kulturvärden och för ett oöverträffat välkomnande. 

- År 2030 arbetar alla aktörer i Roslagen på ett hållbart sätt och tar tillvara de unika 

värden som finns i Roslagen till gagn för invånare, besökare och framtida 

generationer. 

- Roslagen kan år 2030 erbjuda en rad unika och engagerande upplevelser som 

utvecklats med besökare i alla åldrar som utgångspunkt och deras olika intressen, 

drömmar och behov. 

- Resan mot 2030 präglades av ett gränsöverskridande samarbete och ett kreativt 

entreprenörskap. Vi lyckades göra det som tidigare framstod som omöjligt. 

 

Målområden 

Visionen för Destination Roslagen 2030 är indelad i fyra målområden: 

 

1. Ett långsiktigt varumärkesbyggande: Roslagen ska utvecklas till en lyskraftig 

destination med ett starkt varumärkesbyggande som innebär att destinationens unika 

värden och kvaliteter förstärks och kommuniceras. 

2. Ett hållbart Roslagen. Hållbarhet är vår gemensamma röda tråd, en strävan efter en 

destinationsutveckling som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

3. En upplevelserik destination. Roslagens upplevelser och tillgänglighet ska formas 

utifrån besökarnas föränderliga behov och i samverkan mellan offentliga, privata och 

ideella aktörer i Roslagen. 

4. En stark besöksnäring. Roslagen ska vara en förtroendefull destination med en stark 

besöksnäring som agerar tillsammans i utvecklingsfrågor. Allt som görs utgår från den 

gemensamma visionen. 

 

Roslagens fyra ledmotiv 

En viktig del av Destinationsstrategi Roslagen 2030 är de fyra ledmotiven som 

åskådliggör de tematiska upplevelseområden som Roslagen har att erbjuda: 
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-  Levande landsbygd 

- Berikande bruk 

- Spännande småstäder 

- Skiftande skärgård.  

Ledmotiven är baserade på geografiska områden i Roslagen som ger destinationen en spännande 

karaktär. De ligger också i linje med de fyra hörnpelarna i varumärkesplattformen för Roslagen (Visit 

Roslagen, 2019). 

 

Förvaltningens slutsatser 
Destinationsstrategin kommer att vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med 

besöksnäringsfrågor och destinationsutveckling i Roslagen. Med strategin som grund kommer 

respektive kommun att utveckla egna lokala handlingsplaner med fokus på operativa frågor. 

Strategin kommer även att utgöra grunden för Destinationsrådets arbete (Kommunstyrelsen fattade 

beslut om Destinationsrådets sammansättning och uppdrag den 3 maj 2021).  

Destinationsstrategin i sig kommer inte att innebära några budgetmässiga konsekvenser. Kostnader 

skulle kunna uppkomma i samband med åtgärder i handlingsplanen. 

Likalydande ärenden kommer att behandlas av Kommunfullmäktige i Östhammar och Norrtälje.  

Bilaga 

Destinationsstrategi för Roslagen 2030 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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