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Dialogunderlag inför fortsatt arbete med
landsbygdsstrategin

Missiv - Landsbygdsstrategi
Arbetsprocessen för att ta fram den en kommunal landsbygdsstrategi tar avstamp i det
arbete som legat till grund för den lokala serviceplanen men kommer också att ske parallellt
med en översyn av kommunens skolorganisation. Ett utkast till strategin har tagits fram som
ett underlag för den fortsatta dialogen där avsikten är att koppla ihop den redan genomförda
medborgardialogen i arbetet med serviceplaner med en fördjupad dialog med samma
grupperingar som involverades i samband med upprättande av serviceplanen. Vår
förhoppning är att väcka såväl tankar som åsikter till liv och skapa ett konstruktivt samtal
kring hur den kommunala landsbygdsstrategin och skolorganisationen slutligen ska se ut –
samt vilken betydelse den förhoppningsvis ska få i det kommande arbetet med att utveckla
områdena utanför tätorten.
Ta i beaktande att utkastet är ett förslag som kan komma att omarbetas i stor utsträckning,
bland annat kommer dokumentet att kompletteras med bilder, förklarande texter, grafiskt
presenterad statistik samt kartbilder. Vår plan är att ställa ut den omarbetade versionen av
strategin under våren 2020 för att därefter ta beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen samt slutligen för fastställande i kommunfullmäktige.
I den fördjupade medborgardialogen har vi tänkt använda SWOT-analys som kartlägger
nuläget med styrkor och möjligheter att bygga vidare på samt svagheter och hot att undvika
eller förhindra. Kommunens vision är det som långsiktigt strävas mot. Mål för respektive
område ger en tydligare riktning och de ska stämma överens med övergripande strategier
inom Lycksele, Västerbotten och Sverige.
Utkastet till landsbygdsstrategi går att hämta på Lycksele kommuns hemsida på den digitala
anslagstavlan från och med 2019-08-20.
Inför dialogmötena under hösten 2019 vill vi att ni läser igenom utkastet till strategi och
funderar över följande:
Anser ni att strategin är relevant för utvecklingen av er närliggande landsbygd?
Finns det något i målen som ni saknar eller som ni tycker känns överflödigt?
Hur ser ni på skolans betydelse för orten och omkringliggande landsbygd?
Vilka möjligheter och risker kan finnas med skolans kvalitet i fråga om behöriga
lärare, antal elever per klass mm.?
Är bokbussen en lämplig serviceinrättning att nyttja för ökad kommunal närvaro
utanför tätorten, och hur bör den i så fall användas?
Finns något annat som ni vill tillföra eller ta bort ur dokumentet?
Väl mött på dialogmöte under hösten!
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