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Remissvar på ”Landsbygdsprogram”
Landsbygdsprogrammet innehåller många bra tankar, mål och utvecklingsområden. Vi i
Centerpartiet delar tankarna om vikten av helhetsperspektiv, samspelet mellan stad och
landsbygd, vikten av nätverk, samverkan, föreningsmedverkan, miljö, attraktionskraft,
närproduktion, mötesplatser, dialog etc. – vilka alla ska bygga på ett underifrånperspektiv och
ett lokalt engagemang.
Visionen i landsbygdsprogrammet är också till vissa delar intressant – då den innehåller flera
konkreta förslag som vi kan ställa oss bakom – dock inte alla.
Syftet är dock lite tvetydigt formulerat – då det dels syftar till att uppnå kommunens Vision
2025 och dels syftar till att kraftsamla internt i kommunen och öka samverkan externt för
landsbygdsutveckling.
De övergripande målen är tyvärr lite spretiga och otydliga. Delmålen är bra i många delar och
även utvecklingsområdena. Rubrikerna och innehållet känns inte helt naturliga och tydliga i
programmet – det gör att dessa blir svåra att ta till sig och sätta in i ett tydligt sammanhang
och därmed så blir helhetsförståelsen för programmet otydlig.
Vi tycker att landsbygdsprogrammet är svårt att greppa, då det spretar mellan bra tankar och
mål vad kring som ska uppnås i det lilla, samtidigt som det är en begränsad omvärldsanalys,
där det saknas kopplingar till hur landsbygdsprogrammet förhåller sig till redan befintliga
kommunala och regionala dokument och där indikatorerna känns för begränsade, för att kunna
mäta om vi är framgångsrika eller inte med vår landsbygdsutveckling. Strukturen finns inte
för att få ett helhetsgrepp mellan omvärldsanalys, mål, aktiviteter, indikatorer och resultat.
Det gör att vi inte anser att det inte går att använda programmet som ett styrande
dokument/program i nuvarande form – utan att det behöver arbetas om.
Vi i Centerpartiet värnar landsbygden och vill att det ska finnas ett värdigt
landsbygdsprogram som ser landsbygden som den tillgång som den är.
Vi anser att ett landsbygdsprogram ska betona vikten av att landsbygden skall ha en
samhällsservice av hög kvalitet, att det finns boenden av olika slag, att man ska ha tillgång till
en fungerande infrastruktur, att man ser landsbygden som en attraktiv del av kommunen och
att det är en tillväxtfaktor för Sandvikens kommun.
Vi förstår vikten av att ta tillvara det engagemang och företagande som finns på landsbygden
och det ska också säkerställas i ett program.
Ett landsbygdsprogram skall i våra ögon skapa hållbara förutsättningar för att bo, verka, leva
och ta del av landsbygden i hela Sandvikens kommun.
Avslutningsvis så anser vi att det ska uttryckas en tydlig ambition i vad vi vill åstadkomma
med vårt landsbygdsprogram, konkret hur det ska gå till, hur det ska följas, när det ska följas
upp och av vem det ska följas upp.

Vi anser inte att landsbygdsprogrammet som förslaget ligger - gör det. Vi anser att hela
programmet måste arbetas om utifrån att nedanstående perspektiv beaktas och tas med i
programmet:
 Bostadsbyggande och jobbtillväxt – utifrån byggande i hela kommunen med lokala,
hållbara och miljövänliga material för tillskapande av ”gröna jobb” på landsbygden
 Hållbart samspel mellan stad och land – ha en sammanhållen lands- och
stadsutveckling för at utveckla kvaliteter, utbud och upplevelser som landsbygden har
att erbjuda
 Service och infrastruktur – vilka ambitioner har vi och hur skapar vi och utvecklar vi
hållbara, innovativa, effektiva och smarta sätt att utveckla och behålla
servicefunktioner och infrastruktur (basservice, kollektivtrafik, cykelvägar, bredband
etc.) på landsbygden?
 Landsbygdsfrågorna blir en strategiskt prioriterad fråga och får en utpekad hemvist i
den kommunala förvaltningen och i de politiska processerna – så att kommunen svarar
upp mot initiativ som tas och möjligheter som ges till hållbara och lokal utveckling på
landsbygden och att det finns en kommunal enhet som är aktiv i
landsbygdsutvecklingen tillsammans med föreningar, företag, kommunala
verksamheter och myndigheter
 Att landsbygdsperspektivet och landsbygdsutvecklingsfrågorna systematiskt ska
belysas i hela den kommunala verksamheten och att det vid kommunala beslut ska
finnas ett konsekvenstänk kring vilka konsekvenser beslutet får för landsbygden
 Att strukturen i programmet bygger på en struktur innehållandes: omvärldsanalys,
intressentanalys, problemanalys kopplat till lokala och regionala förutsättningar,
erfarenheter och kunskaper inom området, långsiktiga- och kortsiktiga mål, förväntad
prestation, aktivitetsplan, tidplan, uppföljning och redovisning, risk- och
konsekvensanalys, resursplan, samt förväntade resultat.
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