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1.

Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?

2.

Hur ska boende på landsbygden kunna göra sina röster hörda i
beslut som berör dem? Vad vill ditt parti göra för att öka delaktigheten?
Enkla och klara kontaktvägar mellan boende och styrande i kommunen, för informationsutbyte och dialog.
Det är viktigt att Politiken i ett tidigt skede har en dialog med de som
kommer att beröras av de beslut som behöver fattas. En möjlighet att
delta och påverka under hela processen. Det kan handla om t.ex
skola, omsorg och kollektivtrafik.

3.

Vilken service anser ditt parti att det ska finnas på landsbygden
och hur ska den drivas?
För oss är det viktigt att så långt det är möjligt ge Sandvikens kommuns invånare samma service oavsett vad du har ditt boende. En
fungerande barn och äldre omsorg, skola och kollektivtrafik. Där kan
kommunen eller privata intressen gå in och driva verksamheten.
Med en god dialog mellan kommun och de privata kan man tillsammans se till att landsbygden får den service man har rätt till.

4.

Hur vill ditt parti locka inflyttare till kommunens landsbygdsområden?
Genom att tillhandahålla god service och ge boende inflytande över
sin ort med en god dialog med kommunen. Att ge de boende möjlighet till delaktighet.

5.

Föreningslivet är viktigt för en levande landsbygd, Hur vill ditt
parti underlätta för föreningar att verka på landsbygden och
vilken roll kan föreningarna ha?
Alla föreningar ska ha samma möjlighet att verka oavsett var i kommunen man har sin hemvist. Vara lyhörd för särskilda behov som kan
uppstå då man driver en förening på landsbygden.

6.

Hur ska klimathotet tacklas? Vad tycker ditt parti bör finnas
med i kommunens krisplan?

7.

Vad vill ditt pari göra för att säkerställa att det finns fungerande skolor på de mindre orterna utanför centralorten?
Att hela tiden ha en pågående process där man kontinuerligt gör
uppföljningar och planeringar inför kommande läsår. Hur ser det ut
med elev antal och lärare? Skolan är navet på en mindre ort och det
ska säkerställas så långt det absolut är möjligt, med bibehållen
kvalité, att en fungerande skola finns. Här kan man se utanför boxen,
prova nya lösningar.

