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Sammanfattning
Föratt stärkalandsbygd och skärgårdhar Tillväxt- och fegionplanenämnden
gett förvaltningeni uppdrag att ta fram en strategi. Förslagetärute på remiss 27
juni—2oktober. Som en vägledning förlänets aktörerinnehåller landsbygds- och
skärgårdsstrateginen nulägesanalys, identifiering av behov och mÖJUghetefoch
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förslagpå fyra insatsområden (förbättradUgängligheten, utveckla ett lokalt
näringsliv, stärka levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och
rekreationsvärden).
Strategin ärett fristående dokument men följerprocessen med att ta frani en ny
regional utvecklingsplan förS tockhoLms regionen, RUFS 2050. Landsbygds- och
skärgårdsstrategin relaterar till RUFS 2050-processen som ett fördjupandeoch
kompletterande dokument med eget remissförfarande. I utställningsförslagetav
RUFS 2050 har landsbygden fått ökatutrymme, vad gäller såväläUväxtfrågor
som rumsliga avvägningar. Strategin sändas på remiss parallellt med RUFS 2050
och Regional klimat färdplan 2050.
Tyresö konamun stödjerförslageti stött.Det finns dock några punkter som kan
förtydligas kring en tydUg målbild av landsbygd och skärgarden år2050,
kopplingen meUan RUFS 2050 och strategin, förbättradestillgänglighet och
tränsports truktiir och utvecklingen av natur-, kultur- och rekreadonsvärden.

Beskrivning av ärendet
Tyresökommun ärinbjuden av Stockholms läns landsting att
komma med synpunkter på förslagdll förslag till landsbygds- och
skärgårdsstrategiförStockholmsregionen. Detta yttrande ärTyresökommuns
2
svar till samrådet om den nya planen som pågårunder perioden 27 juni —
oktober 2017.
Föratt definiera vad landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt
en modeU som bygger på pendlingsavstånd till tätorter med fler än 3 000
invånare. Enligt modellen kan Stockhohns läns landsbygd delas in l tätortsnära
landsbygd, landsbygd och skärgård.
Tabell l: Definition av den eeo^tafiska indelnineen

fssssssss^wwEsssssa
Fler än 3000 invånare
Tätort
Tätortsnäralandsbygd
Landsbygd
Skärgård

Mindre än 15 minuter med bil tUl tätort
15—45minuter restid med bil tiU tätort
Mer än 45 minuter restid med bil till tätort, öar
utan bro
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I Tyresöräknas Inre Brevik, Solberga, Raksta, BerghoLm, Yttre Brevik och
öarnasom tätortsnäralandsbygd. Dyviksudd och Vissvass markeras som
landsbygd. Övrigaområden i Tyresökommun klassificeras som tätort.
Den tätortsnäralandsbygden, men också landsbygden, omfattas i höggrad av
länets starka befolkningstUlväxt. Landsbygden är en mycket attraktiv plats att bo
på förfamiljer, framföraUt i tätortsnäralägen. Befolkningsökningen har varit 67
procent sedan 2000 och antalet arbetsdllfäUen har ökatmed nästan 27 procent
sedan 2008. Det kan jämförasmed länets tätorter där befolkningen har ökat
med 20 procent och antalet arbetstillfällen med 11 procent.

Yttrande
Tyresö kommuns synpunkter på förslaget dll landsbygds- och skärgårdsstrategi
sanamanfattas nedan.

Nulägesanalysoch en tydlig målbild
Stategin ger en bra nulägesanalys men det saknas en tydUg målbild förlandsbygd
och skärgårdenår2050. Det framgårinte om figur l ären karta övernuläget för
landsbygds- och skärgårdsindelningeneU.er den framtida indelningen. 2050 kan
regionen se annorlunda ut när det gäller landsbygden, och framförallt
omvandling av dagens tätortsnäralandsbygd tiU tätort. Det ärvikdgt att
strategin äri linje med RUFS 2050s plankarta och strategier och att den visar en
tydlig målbild förlandsbygd och skärgårdi regionen.
RUFS 2050 använder inte samma klassificering av landsbygd som strategin
använder sig av. En förklaringav detta, framföralltnär det gäUer tätortsnära
landsbygd" skuUe stärka koppUngen meUan de två planer. Befolkningsprognoser
kunde stödjaen framtida målbild och tydligare bild om hur landsbygden
kommer att utvecklas fram dll 2050.
Tyresö kommun lyfter även i yttrandet överutställningsforslaget RUFS 2050 att
Raksta, Solberga, Berghokn och Gurunersta inte ska markera.s SOITL landsbygd
utan enligt RUFS vokabulär som sekundärt bebyggelseområde. Detta bör
uppdaterats även på figur 13 och 14 i förslaget till landsbygds- och
skärgårdsstrategi.
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Förbättratillgängligheten
Bilen spelar även i fortsättningen en viktig roU föratt människor ska kunna bo
och verka på landsbygden och i skärgården.Hållbara resor ska främjas där det
ärmöjligt och det ärviktigt att strategin tas fram att vi måste ökaniöjUgheteratt
kombinera olika slag av transport där det oftast inte ärmöjligtatt åka bara
kollekdv. Vi ska uppmuntra invånare att resa så miljövänligtsom möjligt genom
till exempel förbättradecykelvägar och cykelutrustning saint infartsparkering.
Förbättradeförutsättningarföratt arbeta mer flexibelt genom att arbeta
hemifrån, på distans eller på ett kontorshoteU ärett viktigt sätt att minska
pendling.
FöreträdeförWaxhokns båtarnavid bryggor och kajer ärvikdgt äveni
tätortsnäralandsbygd och landsbygd, inte bara skärgården.

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden
Tätorterna ärberoende av landsbygd förekosystemtjänster.
Det är posidvt att strategin tar upp att naturmiljön är landsbygdens och
skärgårdensvikdgaste resurs och att den måste både värnas och utvecklas.
Förändringstrycket och konkurrensen om marken ärsärskilt stor på den
tätortsnäralandsbygden och strategin skuUe vägleda förfraindda mark- och
vattenanvändningsffågorinom detta område.
Tyresökoinmun stödjerstrategin att rikta rekreation och tiirism till särskilda
målpunkterer föratt minska belastning på känsliga miljöer.

Bilagor
l.

Förslagtill Landsbygds- och skärgårdsstrategiförS tockhokns regionen
finns att hämta på http://\v\vw.fufs.se/rufs2050/pt-ocesser/lanclsbygds—och-skargarclsstrategi/

2.

RUFS 2050 utställningsförslagoch ytterligare underlag finns att hämta
på http://rufs.se/fufs-2050/utsEallningsfot-slag/
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