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1.

Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?
Miljöpartiet har föreslagit LIS-områden för orter utanför centralorten,
men ser kanske inte översiktsplanen som det viktigaste dokumentet
för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet är viktigare för just
detta.

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?
Vi vill verka för att medborgardialoger utförs vid alla större planer i
kommunen, inte minst på landsbygden. Landsbygdsbornas röster är
minst lika viktiga som Sandvikarnas.

3.

Vilken service anser ditt parti att det ska finnas på landsbygden
och hur ska den drivas?
Kollektivtrafik, skola, förskola och servicepunkter kan kommunen påverka i mycket hög grad och bör göra så. Idrottsföreningarna och
andra fritidsföreningar ska stödjas och i den mån kommunen kan påverka det, så är det naturligtvis bra om det finns butik och andra serviceinrättningar. De bibliotek som finns ska värnas. Vi behöver också
ombesörja att bostäder för äldre byggs i orter där det nu saknas.

4.

Hur vill ditt parti locka inflyttare till kommunens landsbygdsområden?
Med hjälp av god service, goda kommunikationer och härlig rekreation.

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?
Föreningar är ofta stora samhällsbärare på mindre orter. Deras arbete behöver stödjas ekonomiskt och genom att vi möjliggör för att
använda fler lokaler för verksamhet där det behövs.

6.

Hur ska klimathotet tacklas? Vad tycker ditt parti bör finnas
med i kommunens krisplan?
Vi behöver långsiktiga satsningar för att minska klimatpåverkan, men
krigsplaner bör bland annat innehålla flödeskartor för översvämningar, olika förvaltningars roll i händelse av kris, stöd till räddningstjänst och en översikt av tänkta konsekvenser vid olika händelser,
samt handlingsplan för dessa.

7.

Vad vill ditt pari göra för att säkerställa att det finns fungerande skolor på de mindre orterna utanför centralorten?
Vi vill avvakta med resultaten till utredningen ”skola 2025” är på
plats, innan vi kommer med några konkreta förslag. Men i allmänhet
tror vi på att i högre grad använda oss av ortsbornas kraft.

