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Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 

Södertälje kommun är positiva till tillväxt- och regionalplaneförvaltningens arbete med att ta fram en landsbygds- och skärgårdsstrategi på uppdrag av Tillväxt- och regionplanenämnden. Behovet av strategin är stort och vi välkomnar det förslag till strategi som nu ligger ute för remissynpunkter. Södertälje kommun har valt att främst kommentera frågor som rör landsbygdsstrategin och har endast några få synpunkter kring skärgårdsdelen av strategin.

Generella synpunkter

Vi saknar en tydlig prioritering i förslaget, om en strategi ska få genomslag bör den välja riktning och prioritera åtgärder. Det anser inte vi att detta förslag gör. Södertälje kommun föreslår att förslaget vidareförädlas i ett fortsatt arbete och är beredda att vara delaktiga i ett sådant arbete.

Förslaget är ett gediget faktaunderlag kring landsbygds- och skärgårdsfrågor, som på ett relativt enkelt sätt borde kunna utmynna i tydligare analyser och förslag till tydliga prioriterade åtgärder/strategier. Ett försök till detta görs i de ”slutsats”-rutor som finns i dokumentet, men Södertälje kommun skulle gärna se att detta utvecklades. Som strategin är utformad i förslaget är alla åtgärder lika viktiga och alla åtgärder som genomförs kan hänvisas till att följa strategin. Det riskerar att implementeringen blir spretig och kommer att skilja sig mellan olika delar av länet. Södertälje kommun anser att det är olyckligt. För att landsbygdsarbetet ska leda till att landsbygden utvecklas krävs ett samlat, konsekvent och enhetligt arbetssätt. Det förslag till strategi som föreligger ger inte dessa förutsättningar. 

Synpunkter på remissförslagets olika delar

1 inledning

I kartan på sid 10 visas en indelning av bland annat Stockholms skärgård där inte öarna i Södertälje skärgård ingår vilket vi anser är helt inkonsekvent. I dokumentet utpekas Öja som en kärnö och konsekvensen av det utpekandet borde vara att Öja helt självklart är en del av Stockholms skärgård. Södertälje kommun kräver att området för Stockholms skärgård utökas till att även innehålla öarna i Södertälje skärgård. Definitionen av Stockholms skärgård måste vara den del av Östersjöns skärgård som ligger i Stockholms län. I detta område ingår kärnön Öja men även Oaxen, Mörkö och övriga öar i fjärden in mot Södertälje. Som ett resultat av detta följer att den planering och de stödinsatser som sker inom ramen för skärgårdsarbetet även inkluderar skärgårdsöarna i Södertälje kommun. 



Södertälje kommun skulle gärna se att en tydligare diskussion fördes kring hur möjligheterna till att arbeta på landsbygden kan utvecklas, så att inpendlingen till städerna kan minska även om antalet som bor och verkar på landsbygden ökar. Även om urbaniseringen är en stark trend bör boendet i den tätortsnära landsbygden kunna utvecklas, vilket beskrivs i dokumentet men på ett något kortfattat och oprecist sätt.



3 utveckling

Utgångspunkten med att välja att strukturera strategin utifrån fyra insatsområden ser vi som mycket positivt. Vi skulle gärna se en prioritering kopplad till dessa områden för att underlätta det fortsatta genomförandet och implementeringen av strategin. Kapitlet domineras av vad som bör ske, men inte hur det ska genomföras, i vilken ordning och av vem. Detta anser Södertälje kommun är nödvändigt för att detta ska bli en verkningsfull strategi.



3.1 Förbättra tillgängligheten

De utpekade prioriteringarna är bra men måste vara spetsigare och peka ut vem som ska göra vad och när för att strategin ska får genomslag.



3.2 Stärk det lokala näringslivet

Södertälje kommun ser positivit på de skrivningar som finns kring att stärka det lokala näringslivet på landsbygden, men skulle gärna se att förslagen prioriterades och preciserades bättre. De förslag som finns är bra men är för allmängiltiga och saknar den spets som krävs för att utgöra underlag för ett samlat genomförande.



Södertälje kommun håller med om att det är viktigt att underlätta generationsväxlingen främst inom lantbruket, men skulle i detta dokument vilja se hur detta ska ske och vem som ska ta initiativ till att det händer.



I en tidigare version i arbetet med att ta fram förslag till denna strategi fanns följande text med:

”Vidare framhålls vikten av samarbete för att strategin och den efterföljande handlingsplanen

ska få effekt. Allt från enskilda företagare, intresseorganisationer och civilsamhället, till kommuner, landstinget och länsstyrelsen behöver vara involverade. Generellt kan det sägas att landsbygden idag saknar de organiserade nätverk som skärgården i många fall visar upp, till exempel kring gemensamma insatser inom besöksnäringen.”

Vi saknar denna text i remissversionen och den ambition kring samarbete som den står för och skulle gärna se mer aktiviteter liknande denna i strategin. En önskvärd strategi för landsbygden vore att skapa nätverk för verksamma på landsbygden lokalt, liknande de samarbeten som finns i Skärgården.



3.3 Utveckla levande lokalsamhällen

Vi saknar flera viktiga områden kring samhällsfunktioner i de utpekade prioriteringarna. För att utveckla levande lokalsamhällen på landsbygd krävs genomtänkta strategier för hur människors vardagsliv ska fungera. Det gäller tillgänglighet till förskolor, skolor, fritidsverksamheter äldreboenden, kollektivtrafik samt affärer mm. Främst gäller detta i landsbygdnoder och övriga tätorter på landsbygden samt deras närområden.







3.4 Utveckla natur-, kultur och rekreationsvärden

Detta kapitel innehåller ett flertal viktiga områden men vi saknar strategier för hur dessa ska förverkligas.



Övrigt

Södertälje kommun ser positivt på att Öja (Landsort) pekas ut som en kärnö vilket visar på att Landstinget ser skärgården i Södertäljefjärden som en naturlig del av Stockholms skärgård.
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