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1.

Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?
Översiktsplanen innehåller elva ortsanalyser som på ett bra sätt beskriver våra kommundelar. Det finns i ÖP:n beskrivningar om bland
annat bebyggelseutveckling, vidare i riktlinjer för bostadsbyggande
finns landsbygden med. Kommunen arbetar med att ta fram ett
landsbygdsprogram som kommer att skickas ut på remiss och programmet beräknas vara klart i år eller i början på nästa år. Programmet ska utgå från översiktsplanen och bygga på input från andra styrande dokument såsom bland annat näringslivsstrategi, bredbandsstrategi, riktlinjer för servicepunkter, den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

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?
Under mandatperioden har Socialdemokraterna drivit fram en strategi för medborgardialog som antagits av kommunfullmäktige. Strategin är till för att stärka alla medborgares möjlighet till dialog på
olika nivåer. Vi vill att medborgarna ska vara delaktiga i kommunens
utveckling. En viktig faktor för kommunens framtid är att människors
erfarenheter tas tillvara. I Vision 2025 framgår att världen alltid är
närvarande och att vi känner oss hemma och gör varandra bättre, det
är en vision som gäller oavsett om man bor på landsbygd eller
centralt. En levande landsbygd och ett levande centrum utvecklar
kommunen. Vårt utvecklingsarbete ser till hela kommunens behov
och stödjer lokal utveckling. Basen för utvecklingsarbetet är ett rikt
föreningsliv, aktiva byalag eller utvecklingsgrupper, lokala mötesplatser som ska ge många möjlighet att delta aktivt i samhällslivet.

3.

Vilken service anser ditt parti att det ska finnas på landsbygden
och hur ska den drivas?
Vi har i översiktsplanen definierat serviceorterna Storvik, Årsunda,
Österfärnebo och Järbo, vidare har kommunen definierat Kungsgården, Åshammar och Gästrike- Hammarby som serviceorter med viss
service.
Viktig service är tex barnomsorg, skola och kollektivtrafik och kommersiell service som tex en livsmedelsaffär. Driften av olika verksamheter beror nog på vilken sorts verksamhet det är. Det är i huvudsak
marknadskrafter och enskilda initiativ som styr utbudet av den kommersiella servicen på landsbygden. Vi har sett till att kommunen har
tagit fram en varuförsörjningsplan som ger en möjlighet för kommunen att vara ett stöd för den kommersiella servicen. Kommunens Näringslivskontor erbjuder också en väg in till olika företagsnätverk och
som stöd för detta finns kommunens företagslots.

4.

Hur vill ditt parti locka inflyttare till kommunens landsbygdsområden?
Genom att bland annat ha tomtmark att erbjuda i kommundelarna,
genom att bygga ut bredband. Synliggöra och lyfta fram turism- och
besöksnäringen och den attraktivitet som finns i Sandvikens kommun. För att vi ska ha en attraktiv kommun så krävs en levande landsbygd där människor, företag och verksamheter trivs. Det ska märkas
att vi värnar om vår goda miljö med ren luft, rent vatten och natursköna områden.

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 har en stor betydelse i hela kommunen, en förening kan
bidra till bra livsmiljö för de som bor i kommundelarna. Föreningarna
kan till exempel hjälpa till med att sköta anläggningar. För att hjälpa
föreningar är mötesplatser/möteslokaler viktiga, det vill vi fortsätta
utveckla. Föreningarna kan också bidra till att framföra bygdens åsikter och påverka bygdens utveckling i olika sammanhang, det tycker vi
är viktigt. Sandvikens kommun tillhör LLU-områdena Leader Gästrikebygden och Leader Nedre Dalälven. LLU lyfter fram möjligheterna att
utveckla lokala projekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs
mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område, det tycker vi
är viktigt.

6.

Hur ska klimathotet tacklas? Vad tycker ditt parti bör finnas
med i kommunens krisplan?
Att klimathotet är på allvar kan vi konstatera efter våren och sommarens händelser vad gäller översvämningar, torkan och bränder. Klimathotet måste vi tackla från olika håll, lokalt, regionalt och globalt.
Vi måste ta ansvar och försöka tänka klimatsmart hela tiden.
Inför varje ny mandatperiod tas en “Ledningsplan för Sandvikens
kommun inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” Den planen baseras på risk och sårbarhetsanalyser för all
verksamhet som man måste kunna upprätthålla vid en extraordinär
händelse. I vår Risk och sårbarhetsanalys (RSA) har vi bland annat
skogsbrand med, troligt är att vi kommer att diskutera flera risker
som har med klimatförändringarna att göra. Idag har vi identifierat
följande topprisker Skogsbrand, Avbrott i IT och GSM, Olycka med
farligt gods, Störningar i betalsystemet, Spridning av smitta..

7.

Vad vill ditt pari göra för att säkerställa att det finns fungerande skolor på de mindre orterna utanför centralorten?
Vi ser stora utmaningar i skolan. Vi vill bryta segregationen så att alla
får en bra och likvärdig utbildning. I kommunens skolor ska barn och
elever ha verkligt inflytande över sitt lärande. Kunskap och bildning är
nyckeln till arbete och människans frigörelse, därför är det viktigt för
oss att satsa på barnen från förskolan upp till gymnasiet. Den
skolutredning som just nu är initierad av Kunskapsnämnden kommer
att vara grunden i det arbete som vi tar oss an i början på nästa år.
En bred dialog ska föras med så många berörda som möjligt. Exakt
vad vi kommer att göra vet vi inte i dagsläget, vårt mål är en bra och
likvärdig skola för alla barn i hela kommunen. Ska vi klara allt detta
krävs det mer resurser, inte nya skattesänkningar!

