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Inbjudan till Workshop

Landsbygd- och skärgårdsstrategi för Stockholms län
Tid: den 14 februari, kl 10.00 – 14.00 (inkl. lunch)
Plats: Vi återkommer om lokal!
----------------Bakgrund:
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ska ersätta den nuvarande
utvecklingsplanen RUFS 2010. Stockholmsregionen har en stark
befolkningstillväxt och fram till 2050 beräknas länet växa med 1,1–1,4
invånare.
I RUFS 2050 finns ett särskilt fokus på landsbygd och skärgård. Dessa
identifieras som viktiga områden för länets attraktivitet och identitet. En
viktig förutsättning för att landsbygden och skärgården ska vara levande är
att invånarna har möjlighet att bo och verka där. Ett lokalt näringsliv
möjliggör att de människor som vill bo utanför staden kan göra det. Det i
sin tur skapar en god grund för service, kollektivtrafik och arbetstillfällen.
Inom ramen för arbetet med RUFS 2050 har landsbygd lyfts som en
prioriterad fråga. Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram en
strukturbild för landsbygden där ett antal större och mindre orter har
pekats ut. Dessa orter förser den omgivande landsbygden med service,
kollektivtrafik och arbetstillfällen och bedöms därför ha potential för
utveckling.
Tillväxt- och regionplanenämnden har även gett TRF i uppdrag att ta fram
en landsbygds- och skärgårdsstrategi som syftar till att främja en hållbar
utveckling av landsbygden och skärgården med avseende på sociala,
ekonomiska och ekologiska aspekter.
Förutsättningarna för utveckling ser olika ut i olika delar av landsbygden.
Medan befolkningen ökar på vissa håll står andra delar inför avfolkning och
problem med att upprätthålla lokal service. I skärgården skiljer sig
tillgängligheten till arbete, skola och service markant mellan olika öar.
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För att förstå landsbygdens utmaningar och möjligheter bör den betraktas
som en del av den större enheten Stockholmsregionen. Närheten till landets
största marknad ger unika möjligheter till lokalt företagande, besöksnäring
och arbetspendling. Samtidigt innebär befolkningstillväxten i länet och
bostadsbyggandet att intressekonflikter kan uppstå, exempelvis om
värdefull jordbruksmark.
Närheten till Stockholm berättigar frågan om det råder speciella
förutsättningar för landsbygdens näringsliv som behöver belysas. Närheten
till staden tillsammans med goda pendlingsmöjligheter innebär att
individen kan bo på landsbygden och ändå dra nytta av stadens täthet.
Stockholmsregionen är även Sveriges största marknad, vilket möjliggör
näringar som turism och livsmedelsförädling mm. Samtidigt finns delar av
länet som har närmast glesbygdskaraktär med låg tillgänglighet,
befolkningsminskning och bristande tillgång på service.
Workshopens syfte:
Som konsultstöd för genomförande av uppdraget har förvaltningen
upphandlat WSP. De arbetar just nu med en nulägeanalys för landsbygden
och skärgården. WSP kommer också vara oss behjälpliga med
processledning i samband med framtagandet av strategin. Utifrån
nulägesanalysen avser vi att tillsammans med relevanta aktörer processa
fram mål, strategier och prioriterade aktiviteter.
Vid denna workshop kommer nulägesanalysen att presenteras och fokus
kommer därefter att vara att gemensamt formulera utmaningar och
möjligheter för landsbygd- och skärgård.

Anmälan
Anmälan görs senast den 10 februari via e-post till david.schubert@sll.se.
Eventuella frågor kring workshopen besvaras av David Schubert, tfn 08123 144 83 eller e-post enligt ovan.
VÄLKOMNA!
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