PM rörande sysselsättningseffekter ang förslag till detaljplan för Offne 1:6
Detta PM innehåller fördjupade redovisningar av planens sysselsättningseffekter, förbättringar av
underlag för service samt erfarenheter från andra glesbygdskommuner. Här handlar det om en
utpräglad glesbygd i Åre kommuns ytterkanter där varje tillskott av sysselsättning är betydelsefullt
och där det är allmänt är synnerligen svårt att skapa lokal sysselsättning. Varje enskilt
tillkommande arbetstillfälle är viktigt. Förutsättningarna att tillskapa mer renodlade kommersiella
turistbäddar, som givetvis skulle öka sysselsättningen ännu mer, bedöms som mycket små. Här
handlar det om att tillvarata de genomförbara möjligheter som finns. Alternativet är att inget
händer och att bygden sakta får dö ut.
Investeringsfasen
Enligt ”Samhälls-/lokalekonomisk analys Åre-Sadeln upprättad av SWECO skapar utbyggnad av
enskilda fritidshus 0,8 årsarbeten/lgh i investeringsfasen. Offneplanen innehåller 63
tillkommande fritidshus, vilket innebär sammantaget ca 50 årsarbeten. Utspridda på en 15
årsperiod för utbyggnad av planen, innebär det drygt 3 årsarbeten/år under denna period, vilket
måste betraktas som ett för bygden viktigt tillskott. Detta genererar uppskattningsvis 291 000 kr
per lägenhet i lokala förvärvsinkomster, dvs totalt ca 18 mkr för samtliga lägenheter.
Driftsfasen
Området bedöms medföra att det tillskapas 1-3 årsarbeten för framtida drift och underhåll av
infrastruktur, stigar, vandringsleder, bryggor etc. Enl. bl.a REPAB och Lunds Tekniska Högskola
beräknas löpande underhåll på tillskapade fastigheter till i vart fall 150 kr per kvm byggyta på
årsbasis, sedan tillkommer övrig ROT-sektor, beräknat på 63 fastigheter ger detta lågt räknat c:a 3
årsarbeten. Totalt alltså 4-7 årsarbeten. Långsiktiga årsarbeten som tillfaller bygden. I ett
Åredalsperspektiv är detta ett marginellt sysselsättningstillskott, men för den mer utpräglade
glesbygd som Offneområdet utgör, är detta ett mycket värdefullt tillskott. I glesbygden är det
vanligt med mångsyssleri för att överleva, vilket innebär att den lokala snickaren, elektrikern,
rörmokaren, markentreprenören, snöröjaren m fl, får ett förbättrat underlag för sin försörjning
och därmed bättre förutsättningar att fortsätta bo kvar i bygden eller på sikt överlämna sin
verksamhet till en yngre generation.
Fördubblat serviceunderlag
De fyra byarna Offne, Tossberg, Kluk, och Hållbacken benämns som viktiga byar i Åre
Kommuns ÖP. Tot 55 stamfastigheter som p g a urbaniseringens effekter över tid dränerats på
boende. Endast en liten del av dessa fastigheter bebos av familjer i produktiv ålder. En
nutidsutveckling som vi delar med många andra byar i Åre Kommun såväl som i övrig glesbygd.
Offne By har en outnyttjad resurs i form av ett vackert läge vid Storsjön.
Offne-planens genomförande innebär att byarna kommer att överleva i en framtid. Någon annan
åtgärd som i samma grad skulle förbättra framtidsutsikterna för bygden har inte, och kommer
heller troligtvis inte att presenteras. Ett genomförande kommer att innebära mer än en
fördubbling av serviceunderlaget. Enligt vår lagstiftning är detta tillräckligt för att konstatera att
Offne-planen bidrar till utveckling av landsbygden.

Permanent-/fritidsboende
I syfte att förbättra möjligheterna till permanentboende är föreslagna tomter förvisso varierande
men ändå övervägande stora (2500-3000 kvm). Det är väl känt, för Åre Kommun såväl som för
andra glesbygdskommuner att strandnära fritidsboende över tid tenderar att övergå i fast boende.
En siffra som ofta nämns i tematiska tillägg, policydokument, samt nya översiktsplaner är 3040%. I vårt fall kan uppskattningsvis 20-25 % av tomterna på sikt komma att omvandlas från
fritids- till permanentboende, förutom de som redan från början bebos permanent. Ett faktiskt
förhållande som borde vara till gagn inte bara för Offne med närområde utan även för
kommunen som helhet.
Tidigare stöd för Offne – planen.
- Åre kommun har 2005 uttryckt stöd för den då upprättade och av kommunen antagna
detaljplanen. Den hade samma typ av planinnehåll som den nu aktuella.
- Länsstyrelsen har i yttrande 2007 angett att planen är ett välkommet alternativ till liknande
objekt i fjällnära områden.
- Åre kommun har i kommunens presidium uttryckt stöd för planen (sept. 2010)
- Åre kommun har i KS- beslut angett att FUP skall genomföras vid Storsjö strand i syfte att bana
väg för Offne-planen.
-Politiken i Åre Kommun har till tidigare planchefen Pål Anders Stensson uttalat att man stöder
ärendet och vill att det genomförs.
- Pål Anders Stensson har även besiktigat hela planområdet och lämnat direktiv om vissa
justeringar, bl a rörande omfattningen av den fria passagen längs stranden. Dessa har beaktats i
det nu upprättade planförslaget.
Tidigare yttranden.
LS anger i sitt samrådsyttrande till LIS-policy Åre Kommun. ”kommunen skall på ett tydlig sätt
motivera hur en dispens eller ett upphävande av strandskyddet bidrar till utveckling av landsbygden genom att t.ex.
ge långsiktiga positiva sysselsättningseffekter ELLER genom att bidra till att uppehålla serviceunderlaget i
landsbygdsområden”.
LS anger i sitt samrådsyttrande till planprogram Offne-planen. ”Planprogrammet innehåller en tydlig
motivering till varför kommunen anser att LIS ska kunna anges som särskilt skäl för dispens inom
strandskyddsområdet. Länsstyrelsen har i detta skede inget att erinra mot resonemanget”.
I planavdelningens tjänsteyttrande inför beslut om samråd av planprogram anges följande: ”Enligt
antagen LIS-policy räknas fritidshusbebyggelse i grupp som landsbygdsutveckling genom att driften verksamheten
bedöms kräva kontinuerlig arbetskraft samt ger ett ökat serviceunderlag i form av brsökare”.
Erfarenheter från andra kommuner
I Bräcke, som är en utpräglad glesbygdskommun med likartad landsbygdsstruktur som södra
delen av Åre kommun, har man i sin LIS plan bejakat en strandnära utbyggnad av både fritidshus
och permanentboende. Följande övergripande mål har formulerats:
Kommunens uppfattning är att varje tillkommande/utökad verksamhet som kan tillskapa arbetstillfällen och varje
tillkommande bostadshus (permanent- eller fritidshus), som ger underlag för service, är viktiga delar i landsbygdsutvecklingen,
oberoende vart i kommunen tillskottet sker.

I LIS-planen, som antogs 2012, har ett stort antal områden pekats ut som LIS-områden, men
planen redovisar också många områden där stränderna inte får bebyggas. Sedan antagandet har
ett 60-tal fritidshus tillkommit i strandnära lägen med stöd av LIS-planen.
Länsstyrelsen har inte haft någon erinran mot Bräcke kommuns LIS-plan och hellre inte flaggat
för att överpröva enskilda alla efterföljande dispensärenden.
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