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Remissutgåva: Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020 

Torsås Kustmiljögrupp vill härmed lämna följande synpunkter på rubricerade dokument.  

Vårt svar fokuserar på huvudfrågan 

• Täcker strategin in de behov och utmaningar som finns i området? 

Strategi kan tolkas på olika sätt och vi har funderat över vilken betydelse ”strategi” har i detta 

sammanhang. Vi har valt att analysera dokumentet utifrån hur Wikipedia definierar strategi och tar 

fasta på betydelsen Hur en organisation sätter mål, vilka målen är och processen för att nå dessa 

mål. Källan anger också att en strategi innebär rationell analys och objektiva beslut vilket är det som 

på lång sikt utgör skillnaden mellan framgång och misslyckande.  

I dokumentet formuleras visionen som en levande landsbygd och skärgård som med sina unika 

kultur- och naturresurser – skog, odlingslandskap, hav, kust, åar och sjöar – har en hållbar tillväxt och 

utgör ett attraktivt område där människor vill arbeta, leva och bo. 

I dokumentet anges också att stora delar av befolkningen i vårt utvecklingsområde är koncentrerade 

till de större tätorterna och längs den södra kusten, där också fram till år 2011 en mindre ökning av 

folkmängden kan ses.  
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Den långsiktiga negativa befolkningsutvecklingen för vårt utvecklingsområde måste beaktas. Sverige 

är en av de snabbast urbaniserande nationerna i EU och det finns inga tecken på att denna trend 

håller på att vända.  

Det är kontraproduktivt att ha visionen att all landsbygd ska kunna hållas levande. Därför bör 

insatserna koncentreras till tätorter som bedöms ha en långsiktigt gynnsam befolkningsutveckling 

med fastboende befolkning eller väsentlig volym på turism eller säsongsboende, eller till områden 

som av andra orsaker kan betecknas som långsiktigt livskraftiga. Det är också viktigt att satsningar 

sker i områden med goda allmänna kommunikationer och i synnerhet med pendlingsmöjligheter 

inom den större arbetskraftsregionen. 

Under ”7.1 Övergripande mål för området” görs den samlade bedömningen att det finns en stor 

potential till att skapa regional utveckling i vårt område genom att fokusera på våra tillgångar i form 

av natur- och kulturvärden, hav, åar, sjöar och rent vatten samt den rena luften.  

Detta är säkerligen en riktig bedömning men inte desto mindre krävs det att insatserna når en kritisk 

massa. Många av de aktiviteter som kan baseras på de områden som nämns ovan har en potentiell 

säsong om kanske 6-8 veckor per år. Varje insats måste bedömas utifrån kalla fakta snarare än 

förhoppningar eller illusioner. Det finns rikligt med exempel, både i Sverige och utomlands, där man 

byggt upp verksamheter, ofta med samhälleligt stöd, som andas underinvestering och sotdöd. Dålig 

tillgänglighet, inga allmänna kommunikationer, utställningar med låg kvalitet, serveringar med dåligt 

sortiment och otillräckliga öppettider, undermåliga toaletter, trasig eller nedriven information, 

trasiga staket, inaktuella uppgifter, igenvuxna grönytor, trasiga ledmarkeringar, m.m. Det behövs 

bara ett enda besök på ett sådant ställa för att man själv aldrig kommer att återvända, och inte heller 

kommer att rekommendera ett besök till vänner och bekanta. Därför ska satsningar bara göras på 

projekt som på ett övertygande sätt kan visa att insatserna är långsiktigt livskraftiga, bortom 

perioden av samhälleligt startstöd.  

Eftersom alla indikatorer för de olika målområdena uttrycks i arbetstillfällen eller skapade företag 

måste man ha en mycket realistisk beräkning av de olika insatsernas effekt på dessa indikatorer.  Alla 

åtaganden måste ses i ett långsiktigt perspektiv och med inneboende förutsättningar att inte bara 

etableras utan även utvecklas under en längre period (i varje fall 5-10 år). 

I rapporten” Från aktiv lokaliseringspolitik till regional politik” av Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser (Dnr 2011/05) konstateras att 1960-talets regionala problem också är 

dagens problem. Avfolkning i landets glesare delar kombineras också idag med stark befolkningsväxt i 

storstadsregionerna. Drivkrafterna bakom denna utveckling är emellertid annorlunda nu jämfört med 

då. Den nya situationen kräver kanske ett perspektivskifte? Författaren diskuterar att fokus borde 

flyttas från att utveckla ett helt territorium till några platser på detta territorium. Vi delar denna 

uppfattning. Rapporten innehåller mycket tänkvärd information och rekommenderas för den vidare 

bearbetningen av dokumentet. 
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Så till den inledningsvis ställda huvudfrågan - täcker strategin in de behov och utmaningar som finns i 

området? Vår samlade uppfattningen är att den inte gör det. Dokumentet behöver framför allt 

kompletteras med ”skarpa” mål och processerna för att nå målen om det ska bli ett fullvärdigt 

strategidokument, enligt den definition vi utgår från.  ”Taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är 

konsten att vinna ett krig". Vi kan inte se att detta dokument hjälper oss att vinna kriget. 

 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

 

 

 


