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Remissvar gä llande Sandvikens
kommuns Landsbygdsprogram 201603-08.
Allmänt.

Landsbygdspartiet (o) Sandviken ställer sig positivt till införande av ett landsbygdsprogram som
skapar formella och direkta möjligheter för medborgarna på landsbygden att påverka politiska beslut
rörande i första hand deras vardagsliv och utvecklingsmöjligheter.
De lokala utvecklingsplaner (LUP) som ligger till grund för programmet är delvis föråldrade och i vissa
avseenden inaktuella varför vi föreslår att de i en första fas ses över och aktualiseras.
Remissupplagan av Landsbygdsprogrammet uppfattar vi idag mera som en vision än ett operativt
program och vi utgår från att det efter beslut kommer att kompletteras med handlingsplan, tidsplan,
ansvar för genomförande samt finansering mm.
Styrelsen för Landsbygdspartiet (o) Sandviken vill därför peka på ett antal förbättringsområden enligt
nedan.
Under rubriken ”Beskrivning av kommunen och landsbygden” listas ett antal registrerade företag.
Sannolikt finns här ett antal passiva företag inom främst Jord och skog vilka måste särredovisas för
att ge en rättvisande bild. Skog och jord hör landsbygden till och skogen är kommunens största och
viktigaste förnyelsebara naturresurs. Detta måste redovisas här! Utan ett levande jordbruk finns
inget öppet landskap vilket måste poängteras.
Under rubriken ”Syfte” påpekas att samverkan mellan landsbygdens engagemang och kommunens
organisation är en möjlig framgångsfaktor. Vi vill hänvisa till den så kallade Leadermodellen vars
kärna är en samverkan mellan offentlig (t ex kommunal), privat (näringsliv) och ideell (föreningsliv
mm) sektor och lyfta fram näringslivets viktiga roll i landsbygdsutvecklingen.
Under samma rubrik nämns också kommunens möjlighet att ta till vara enskilda initiativ och vi menar
att det inte räcker: kommunen måste också aktivt stödja de initiativ som syftar till hållbar och
långsiktig utveckling.
Under rubriken ”Övergripande mål” är det vår bestämda uppfattning att en landsbygdsutvecklare är
lika nödvändig som en centrumutvecklare.
Under rubriken ”Delmål” vill vi påpeka att den kommunala översiktsplanen har i många fall
avgörande betydelse för utveckling på landsbygden. Den måste därför vara aktuell med översyn i
början på varje mandatperiod där de lokala utvecklingsgrupperna och landsbygdsrådet är självklara
aktörer och remissinstanser.

2

Focusområden/utvecklingsområden
Under rubriken ”Attraktionskraft” bör medborgares möjlighet till medinflytande och delaktighet
läggas till.
Under rubriken ”Natur och Miljö” nämns närheten till skogar och sjöar och naturupplevelser som ett
område med stor utvecklingspotential inom turist- och besöksnäringen. Men utan avbrott av det
öppna landskapet, som på sätt och vis blivit ett signum för svensk landsbygd, lär attraktionen minska
avsevärt. Gävleborgs län är det län som relativt sett har den största skogsarealen med över 80 % av
landarealen täckt av skog och endast 4 % jordbruksmark. Vi vill därför också här poängtera vikten av
att det öppna landskapet bibehålls och vårdas genom ett aktivt och hållbart jordbruk.
Rubriken ”Näringsliv” bör ändras till Näringsliv och Turism.
Under rubriken ”Trygghet och tillgänglighet” bör möjligheterna att skapa gruppboende för äldre i
närområdet läggas till.
Under rubriken ”Kommunens organisation” måste hållbarhetsbegreppet förtydligas och komplettas
med klimat samt miljömål.
Under rubriken ”Samband med andra program och insatser” är den korrekta benämningen
”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling”.
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