Lokal Utvecklingsplan

För Slite
”Vi gör detta för oss själva”

Vad är en LUV enl Regionen?
 Att arbeta med en lokal utvecklingsplan handlar om att arbeta
strategiskt med utveckling på en specifik och avgränsad plats.
 Platsen äger sin egen plan, som är ett verktyg för dialog med
både närliggande bygder och lokala såväl som regionala
utvecklingsaktörer.
 Planen utgår från platsens attraktionskraft, enligt modellen: leva
& bo, etablera & utveckla och besöka & uppleva.
 Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell,
nuläge - vision och målbild – insatsplan.
 Styrkan ligger i den gemensamma planeringsprocessen och likt
andra strategidokument behöver utvecklingsplanen utvärderas
regelbundet.
 För att nå störst framgång är bred representation och tillit i den
lokala samverkansprocessen viktigt.

Arbetsgrupp och representation
Arbetsgruppen bör bestå av:
6-8 personer
Bör bo här och vill något,
vågar tala ut, har en åsikt, kan
argumentera
Deltar som en representant
för intressegrupp i samhället
Kan spendera tid att delta i
arbetsgruppen
Arvode 990 kronor

 Stina Nanneson – Gröna soffan - butik
 Ghaith Jaber – företagare o. anställd i Visby,
nyinflyttad
 Barbro Tillander- Utbildningsväsendet
 Ingrid Rosenberg – Årsrika, Bygdegårdarna
och Graip
 Ulrika Ek – Tillverkning, butik, utanför tätort
 Anette Andersson – Tjänsteföretag, vård.
 Bo Collin – Årsrika, Föreningarna, Slite
Båtklubb
 Kirsten Åkerman - Slite Idrottscenter,
Besöksnäring
 TBD – Elevrepresentant via Solklintsskolan el
studievägl
 Peter Patomella & Mait Juhlin

Slutprodukten
 Ska stärka den lokala platsutvecklingen
 Åstadkomma känsla av tillhörighet och stolthet.
Något som lyfter Slite. Varför vill man leva, bo,
besöka & investera här. Visa vår attraktionskraft.
 Både lyfta ut och synliggöra det som finns samt
göra nya saker, knyta ihop delar, och komplettera
tex om det finns några saknade pusselbitar
 Känsla att vi värnar detta samhälle
 Slutprodukten skall öka stoltheten.
 Plan för de 450+450

Vad vill vi inte inkludera
 Vi är ett samhälle i symbios med en stor
industri. Den identiteten finns redan den vill vi
inte lägga energi på det i denna planen.
 Vissa stödjer Cementa och andra vill lägga ner
det. Ger inget att bli slagträ i den diskussionen.
 Vi skall inte diskutera ett eventuellt liv efter
”Cementa.”

Område
 När vi här säger Slite menar vi naturligtvis Slite
tätort, socknarna Othem och Boge och lite runt
omkring
 Vi kan vara lite flexibla.

Styrgrupp och Sponsor
 Styrelsen för Slite Utveckling
 Styrelsen för Slite Intresseförening

 Ger ramar och stödjer arbetet om det kör fast

Projektledare
 Projektledare
 Mait Juhlin.
 Kirsten Åkerman genomför intervjuer av företagare.
 Peter Patomella biträder och styr upp.
 Projektledaren håller styrgruppen informerad om
progress och behov av stöd när man kör fast

Tidsplan
- Maj - träff arbetsgrupp, styrgrupp
- 30 maj – enkät distribution
-30 juli sista dag för inlämning av enkät.
-20 – 26 aug träff arbetsgrupp, styrgrupp
-28-29 aug Slite marknad – träffpunkt samtal?
-Medlemsträff 1 - 14 sept
-Träff arbetsgrupp, styrgrupp
-30 sept LUV klar att rapportera till
Region Gotland och för presentation i Slite

Input till arbetet
 Digital enkät till både bofasta och sommargäster med
bostad här. Vi jagar inte utan de som svarar svarar.
 Djupintervjuer med ca 10 utvalda företag i olika
storlekar och olika branscher. Kirsten Åkerman har
påbörjat arbetet.
 Genomgång av tidigare ideér från ”Peter Larsson
pengarna” sessionen på Cementa Arena
 SCB data
 Länsstyrelsens planer kring nya reservatet Slite
Skärgård
 Översiktsplan och Grön plan Region Gotland
 Styrgruppen

Struktur på vår LUV
1) Nuläge

Light SWOT (hur robust är
samhället?)
Data tex Gotlands Gnosjö, bofasta
jmf med sommargotlänningar etc

2) Vision & Målbild
Vision för Slite
Hit siktar vi om 10 år

3) Insatsplan

Tre områden: leva & bo, etablera &
utveckla och besöka & uppleva.
För de kommande 3 åren
Från olika möjligheter välja en eller
två per område vi skall planera för
Hur vi skall ordna finansiering och
huvudaktiviteter skall finnas med
Praktiska och pragmatiska

5) Kopplingar till den
regionala utvecklingsplanen
Beskrivs övergripande

6) Kommunikationsplan

För den färdiga planen
Sikta på hur vi skall nå alla som bor i
Slite
Föredrar powerpoint och videos
istället för lång skriven rapport

7) Uppföljningsplan

Möjligt lågt hängande frukter
 Besöka & Uppleva
 En djupdykning kring det nya naturreservatet Slite
Skärgård med koppling till Enholmen

 Etablera & Utveckla
 En djupdykning om hur vi ev kan hjälpa företagen
kring offentlig upphandling och att göra så att
företagen här får mer av Regionens upphandling

Idébank för förkastade ideér
 Det kommer säkert komma upp massor med
olika ideer som samhället kan jobba med. Vissa
sådana prioriteras bort under arbetets gång pga
olika anledningar.
 Vi vill gärna ha en enkel listning av de ideér
med substans som projektgruppen ej väljer att
gå vidare med för nästa plan uppdatering om
några år

