
Från: MO Stockholm Gotland
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: Svar på remiss Landsbygds och Skärgårdsstrategi
Datum: den 20 september 2017 11:02:13
Bilagor: Svar på remiss Landsbygds och Skärgårdsstrategi.docx

Hej!

Här kommer Arbetsförmedlingens svar på remiss Landsbygds och Skärgårdsstrategi.

Med vänlig hälsning

Jesper Eliasson
Projektledare
Arbetsförmedlingen | Marknadsområde Stockholm Gotland
Box 92099, 120 07 JOHANNESHOV | Besök: Arenavägen 21
Telefon: 010-486 24 93 | Fax: 08-402 37 41 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: jesper.eliasson@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen
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Svar på remiss Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127

Utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv gör Arbetsförmedlingen bedömningen att såväl utmaningar som möjligheter är likartade för de områden som benämns som Landsbygd kontra Skärgård. Nedanstående svar gäller därför för bägge områdestyperna.

Frågeställningar utifrån remiss: 

· Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygd och skärgård?

Arbetsförmedlingen ser inga ytterligare styrkeområden än de som framgår av rapporten. 

· Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

En stor utmaning är att få unga att stanna kvar i landsbygd och skärgård. Dräneringen av service och tillgänglighet förstärks när befolkningen minskar och blir äldre. Detta skapar en negativ spiral då allt färre väljer att stanna kvar. Denna spiral behöver brytas. 

Många som drabbats av ohälsa med längre sjukskrivningar och/eller nedsatt arbetsförmåga som följd väljer av ekonomiska eller sociala skäl att flytta till glesbefolkade områden i länet. Tillgängligheten till arbetstillfällen och utbildningsplatser är avgörande faktorer för framgångsrik rehabilitering och återgång till arbetsmarknaden. Långa resvägar och avsaknaden av lokala arbetstillfällen och skolor är försvårande faktorer som kan bidra till långvarigt utanförskap. 

Långa resvägar och bristande kollektivtrafik utanför ”rusningstid” begränsar också möjligheterna att ta arbete på obekväm arbetstid. 

· Vilka insatser (1–5 st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

1. Öka tillgängligheten till öar och små orter genom tätare kollektivtrafik och en bättre infrastruktur gällande vägar. Då bilen idag är det enda sättet att ta sig till och från orterna så blir det extra viktigt att vägarna är funktionella och farbara även när det är vinter.

2. Utbyggnaden av IT nätverk. Den digitala utvecklingen går snabbt och inom några år kan du troligen kunna arbeta nästan vart som helst vilket ger befolkningen på landsorten och skärgården större möjligheter att bo och leva samt arbeta. Fler kan arbeta hemifrån och fler företag (även flermans-företag) kan bedriva sin verksamhet i glesbygden. Utbyggd teknisk infrastruktur kan också underlätta för studier på distans. Om inte internet och digitala funktioner fungerar fullt ut eller är opålitliga så blir det en stor utmaning. 

3. Bostäder är ett stort problem för hela Stockholmsområdet men på landsbygden och i skärgården så är utmaningen den att unga inte har någon möjlighet att bo kvar då det inte finns lägenheter eller billiga bostäder att flytta till. Om människor ska kunna stanna och utveckla orterna så behövs fler alternativa bostäder än de småhus som är enda alternativet idag. 

4. Social service på orten, det ska vara tryggt att bo och då måste det finnas möjlighet till sjukvård, äldreomsorg mm ute på landsbygden och i skärgården. Idag finns det ofta möjligheter till service under sommarhalvåret men servicen är betydligt mer begränsad på vintern när den kanske är ännu viktigare. Även tillgång till affärer, post och bankservice måste finnas tillgängligt för att göra boendet mer attraktivt.

5. Skola och omsorg både för unga och gamla. När man blir gammal och inte klarar av att bo kvar i sitt hus ska man inte behöva flytta till fastlandet eller till en stor stad utan det ska finnas alternativ även ute på landsbygden och på öarna till äldreomsorg, hemtjänst mm. Skolorna har ett ansträngt läge med sviktande antal barn och det är även det en utmaning som är viktig att försöka bryta och vända. Finns det inga skolor eller förskolor så väljer inte barnfamiljer att bosätta sig på orten.





Sammanställt av 		Jesper Eliasson

			Marknadsområde Stockholm/Gotland



 







		Arbetsförmedlingen
Mo Stockholm Gotland Chef
Jesper Eliasson
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Arbetsförmedlingen 
Mo Stockholm Gotland Chef 

Jesper Eliasson 
 
 

Svar på remiss Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-
0127 
Utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv gör Arbetsförmedlingen bedömningen att såväl 
utmaningar som möjligheter är likartade för de områden som benämns som 
Landsbygd kontra Skärgård. Nedanstående svar gäller därför för bägge 
områdestyperna. 

Frågeställningar utifrån remiss:  

• Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för 
Stockholmsregionens landsbygd och skärgård? 

Arbetsförmedlingen ser inga ytterligare styrkeområden än de som framgår av 
rapporten.  

• Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som 
avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på 
landsbygden och i skärgården? 

En stor utmaning är att få unga att stanna kvar i landsbygd och skärgård. 

Dräneringen av service och tillgänglighet förstärks när befolkningen minskar 

och blir äldre. Detta skapar en negativ spiral då allt färre väljer att stanna 

kvar. Denna spiral behöver brytas.  

Många som drabbats av ohälsa med längre sjukskrivningar och/eller nedsatt 

arbetsförmåga som följd väljer av ekonomiska eller sociala skäl att flytta till 

glesbefolkade områden i länet. Tillgängligheten till arbetstillfällen och 

utbildningsplatser är avgörande faktorer för framgångsrik rehabilitering och 
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återgång till arbetsmarknaden. Långa resvägar och avsaknaden av lokala 

arbetstillfällen och skolor är försvårande faktorer som kan bidra till långvarigt 

utanförskap.  

Långa resvägar och bristande kollektivtrafik utanför ”rusningstid” begränsar 

också möjligheterna att ta arbete på obekväm arbetstid.  

• Vilka insatser (1–5 st) inom respektive insatsområde ser ni som 
särskilt avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på 
landsbygden och i skärgården? 

1. Öka tillgängligheten till öar och små orter genom tätare kollektivtrafik 

och en bättre infrastruktur gällande vägar. Då bilen idag är det enda 

sättet att ta sig till och från orterna så blir det extra viktigt att vägarna 

är funktionella och farbara även när det är vinter. 

2. Utbyggnaden av IT nätverk. Den digitala utvecklingen går snabbt och 

inom några år kan du troligen kunna arbeta nästan vart som helst 

vilket ger befolkningen på landsorten och skärgården större 

möjligheter att bo och leva samt arbeta. Fler kan arbeta hemifrån och 

fler företag (även flermans-företag) kan bedriva sin verksamhet i 

glesbygden. Utbyggd teknisk infrastruktur kan också underlätta för 

studier på distans. Om inte internet och digitala funktioner fungerar fullt 

ut eller är opålitliga så blir det en stor utmaning.  

3. Bostäder är ett stort problem för hela Stockholmsområdet men på 

landsbygden och i skärgården så är utmaningen den att unga inte har 

någon möjlighet att bo kvar då det inte finns lägenheter eller billiga 

bostäder att flytta till. Om människor ska kunna stanna och utveckla 

orterna så behövs fler alternativa bostäder än de småhus som är enda 

alternativet idag.  

4. Social service på orten, det ska vara tryggt att bo och då måste det 

finnas möjlighet till sjukvård, äldreomsorg mm ute på landsbygden och 

i skärgården. Idag finns det ofta möjligheter till service under 

sommarhalvåret men servicen är betydligt mer begränsad på vintern 
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när den kanske är ännu viktigare. Även tillgång till affärer, post och 

bankservice måste finnas tillgängligt för att göra boendet mer attraktivt. 

5. Skola och omsorg både för unga och gamla. När man blir gammal och 

inte klarar av att bo kvar i sitt hus ska man inte behöva flytta till 

fastlandet eller till en stor stad utan det ska finnas alternativ även ute 

på landsbygden och på öarna till äldreomsorg, hemtjänst mm. 

Skolorna har ett ansträngt läge med sviktande antal barn och det är 

även det en utmaning som är viktig att försöka bryta och vända. Finns 

det inga skolor eller förskolor så väljer inte barnfamiljer att bosätta sig 

på orten. 

 

 

Sammanställt av   Jesper Eliasson 

   Marknadsområde Stockholm/Gotland 
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