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Förutsättningar, bakgrund

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma intresse att stärka den
lokala utvecklingen. Rent praktiskt gör vi detta genom att fånga upp lokala frågor och bistå
medlemmarnas arbete med dessa. Vidare kan vi stimulera föreningarna att engagera sig i
ämnen av gemensamt intresse för landsbygdsutvecklingen.
I bilagan tar vi upp de allmänna områden som utgör bakgrund.
För verksamhetsåret 2016 pekar vi här ut några områden där vi kan kraftsamla och få ut mer
effekt av vårt arbete.

Projektstöd och inspiration
Vi kan ge ekonomiskt stöd till medlemsföreningarna för aktiviteter som kan hjälpa dem att
förbättra sin verksamhet och öka medlemsantal. Genom att arrangera studiebesök hos byalag som lyckats kan vi inspirera föreningarna i vår kommun.

Marknadsföring
Kommunbygderådet ska hjälpa föreningarna att få verktyg och kunskap om hur man når ut
med sin information till allmänhet, media och politiker.

Lokala byråd
Fortsatt arbete med att initiera bygemensamhetsföreningar och stöd för redan startade. Arbete med att skapa kanaler för kontakter mellan den lokala utvecklingen och de politiska organen.

Infrastruktur - fiber
Frågan om fiberutbyggnad på landsbygden är ständigt aktuell. Vi kan inspirera och stödja
lokala initiativ.

Information om kommunbygderådet
Vi finns i dag på webben och Facebook men det behövs även andra kanaler för att skapa
kontakt med medlemsföreningar och blivande medlemmar, inte minst personliga kontakter.

Opinionsbildning
Påverka att ett ”kommunråd” för landsbygdsutveckling bildas i Sandvikens kommun.
Föreningen är beredd att aktivt delta i den verksamhet som kan komma med en sådan kommunal organisation.
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Programområden
Följande områden är sådana där vi ser att den lokala utvecklingen är nödvändig och viktig
och som vi bör prioritera när förutsättningar ges. Områdena hänger ihop och påverkar
varandra – både i positiv och i negativ riktning.

Arbete
Lokala arbetsplatser vid företag på de mindre orterna behövs. Genom att ha lokaler för distansarbete kan fler arbeta på hemorten och inte behöva pendla eller tvingas flytta.
Arbete för ungdomen är naturligtvis av största vikt. Den höga arbetslösheten är en bromskloss på all utveckling

Boende
Ett varierat utbud av hyresbostäder och bostadsrätter behövs för att gynna omsättningen på
villor. Speciellt bör olika former av seniorboende initieras för att ge äldre möjlighet att bo kvar
på orten. Detta påverkar även service och handel positivt.

Infrastruktur
En fungerande kollektivtrafik måste finnas av flera skäl. Både arbetsresor och andra resor
bör i största möjliga utsträckning kunna ske med buss eller tåg. Resor till och från centralorten bör vara möjligt både dagtid och kvällstid.
Kopparnätet för tele och data kommer att avvecklas! Vi bör därför arbeta aktivt för att fibernät
ska installeras.

Handel och service
Ett grundutbud av service är en förutsättning både för boende och för arbete. De lokala utvecklingsmöjligheterna och behoven måste tas tillvara. I en del fall kan behoven tillgodoses
genom samverkan eller samlokalisering eller genom att vissa tjänster ambulerar. Vi kan bistå
genom att informera och påverka.
Samlingsplatser för föreningar, företag och privata arrangemang behövs. De kan med fördel
samordnas med andra verksamheter för att dra nytta av driftfördelar.

Sjuk- och hälsovård
Med en ökande äldre befolkningsandel blir tillgång till sjuk- och hälsovård allt viktigare. Sådan verksamhet kan använda gemensamhetslokaler och ambulera mellan orter. Vi kan informera huvudmännen om de möjligheter och behov vi får reda på.

Natur, friluftsliv
Närhet till natur är en given förutsättning på alla orter. Det ger möjligheter till friluftsliv som
kan utnyttjas både av de boende och besökande men för att fungera med nutida krav kan
anläggningsarbete behövas, liksom underhåll och marknadsföring.
Inom det här området finns möjligheter till affärsverksamheter och servicenäringar.

Omställning
Hela Sverige ska leva vill stödja alla de lokala omställningsinitiativ som växer fram. Sådana
kommer säkert att påverka övriga områden.
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