Sandviken

Inbjudan

Härmed kallas representant för er förening till årsmöte (ordinarie föreningsstämma)
med kommunbygderådet inom Hela Sverige ska leva.
Årsmötet äger rum tisdagen den 25 april 2017 klockan 18.00 på Gamla Kvarnen i
Gästrike Hammarby. Karta bifogas.
Kvarnen är numera konsthall och vandrarhem som drivs av Mats Mattsson med
hustru.
Årsmöteshandlingar kan hämtas på föreningens webbplats: www.kbrsandviken.se
under fliken Dokument eller beställas från sekreteraren. Handlingarna kommer
naturligtvis även att finnas på plats vid årsmötet.
Eftersom vi bjuder vi på enkel förtäring är vi är tacksamma om alla anmäler
deltagande i förväg. Mejla eller ring till ordföranden Annelie Wåhlin,
annelie.vahlin@gmail.com, tel 073 - 042 80 18 senast tisdag 18 april.
Det går också bra att anmäla er via kontaktformuläret på vår webbplats.

Välkomna!
Styrelsen

PS.
Om föreningen har bytt kontaktperson var vänlig överlämna denna inbjudan till rätt
person och meddela till vår styrelse, styrelse@kbrsandviken.se.
Ni får gärna komma flera deltagare från er förening!

Karta till Kvarnen, Skommarstensvägen 7, Gästrike Hammarby

Hela Sverige ska leva Sandviken
Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 25 april 2017
1.

Val av ordförande och sekreterare för stämman

2.

Val av två justeringspersoner

3.

Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
Enligt stadgar: ”tidigast 4 veckor, och senast 2 veckor före ordinarie stämma”

4.

Fastställande av dagordning
samt beslut om ärenden under övriga frågor

5.

Fastställande av röstlängd
Förslag: anteckning av namn på närvarande medlemmar

6.

Styrelsens årsredovisning
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om disposition av förenings över- alt underskott.
11. Beslut om årsavgifter för nästkommande år
Förslag: Inga avgifter föreslås

12. Motioner till stämman
13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna.
Förslag: Endast reseersättning utgår

14. Val av styrelse enligt § 8
Valberedningens förslag

15. Val av revisorer enligt § 9
Valberedningens förslag

16. Val av valberedning enligt § 11
17. Övriga ärenden och frågor
a) Beslut om stadgeändring
b) Diskussion om verksamhetsplan och budget
c) Diskussion om medborgarförslag till kommunens landsbygdsprogram

18. Avslutning
dagordning-17.docx / 2017-03-11

Verksamhetsberättelse 2016
Senaste revidering 2017-03-10

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken (organisationsnummer: 06802439-0513) får
härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2016.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Annelie Våhlin, ordförande, vald vid årsmöte 2016 för en mandatperiod på 2 år.
Olle Thåström, kassör och webbansvarig, vald vid årsmöte 2015 för en mandatperiod på
2 år.
Gudrun Strömstedt, ledamot, vald vid årsmöte 2015 för en mandatperiod på 2 år.
Stefan Hedlund och Ingrid Blank, ledamöter valda vid 2016 för en mandatperiod av 2 år.
Styrelsen har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten under 2016 samt 2 möten under
2017 fram till årsmötet. Kenneth Nyberg har deltagit vid några av dessa möten.

Medlemmar
Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret 34 registrerade organisationer inom Sandvikens kommun, en ökning med en under året då Gästrike Hammarby Byalag återupplivats

Ekonomi
Föreningen har god ekonomi beroende på tidigare intäkter. I enlighet med vår verksamhetsplan använder vi pengarna till stöd för medlemsföreningarna, till exempel för projekt som
utvecklar deras verksamhet och för gemensamma ändamål.
Under 2016 har vi erhållit ett bidrag om 25 000 kr från Sandvikens kommun som är förskott
för musikteaterföreställning, vilket har bokförts så att det inte påverkar 2016 års resultat.
Föreningens kostnader hänför sig i huvudsak till beviljade projektbidrag till medlemsföreningarna samt resebidrag för deltagare i Landsbygdsriksdagen i Visby och för Lokalekonomidagen i Stjärnsund. Vidare har vi kostnader för bank och webbhotell.
Resultatet för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 visar ett underskott på 24 908 kr före ränteintäkter, varav 16 270 kr är projektbidrag som delats ut till medlemsföreningarna. Tidigare
beslutat projektbidrag till Årsunda Viking har inte betalats under 2016 eftersom redovisning
inte kommit in. Ränteintänkter är 1 143 kr.
Styrelsen föreslår att underskottet 23 765 kr balanseras i ny räkning så som redovisas i
bokslutet.
Tillgångarna uppgår till 314 308 kr som är placerade på bankkonton. Vid årsskiftet fanns
skulder på 1 528 kr vilket avser reseräkning samt domänavgift.
Redovisningen av ekonomin i detalj framgår av separat balans- och resultaträkning.
Hela Sverige ska leva – Sandviken: Verksamhetsberättelse 2016

Sid 1 (2)

Verksamhet
Styrelsen har inriktat sitt arbete på att hålla kontakt med medlemsföreningarna för att få
bättre information om vad kommunbygderådet kan bistå med och arbeta för.
Tre av styrelseledamöterna samt två medlemmar från våra föreningar har deltagit vid Landsbygdsriksdagen i Visby och vid det samtidigt hållna årsmötet med länsbygderådet X-ing.
En ledamot har deltagit i X-ings höstmöte i Järvsö.
Nio personer deltog i Lokalekonomidagen i Stjärnsund 20 november. Föreningen betalade
avgiften för deltagande (förtäring) samt ordnade med samåkning.

Projektstöd
Under året har följande föreningar erhållit projektstöd:
 Naturhjältarnas 4H-klubb för kurs
 Omställning Järbo för permakulturkurs.
Årsunda Viking beviljades projektbidrag 2015, men detta har ännu inte betalats ut eftersom
redovisning inte har kommit in.
Beslut har tagits om projektstöd för musikteater som genomförts 2017.

Övrigt
Sandvikens kommun har utarbetat ett förslag till ”landsbygdsprogram” som styrelsen har
lämnat remissvar på. Senare under året har vi formulerat ett medborgarförslag i samma
fråga som avser diskuteras med medlemmarna 2017.
Styrelsen har utarbetat en verksamhetsplan för 2017, som föreläggs som separat dokument.

Sandviken, Trösken och Järbo i mars 2017

Annelie Våhlin

Olle Thåström

Gudrun Strömstedt

Stefan Hedlund

Hela Sverige ska leva – Sandviken: Verksamhetsberättelse 2016

Ingrid Blanck

Sid 2 (2)

Hela Sverige ska leva Sandviken
Räkenskapsår: 160101-161231

Balansrapport

Sida: 1
17-02-05 15:43

Intern rapport
Preliminär
Datum: 160101-161231

Senaste vernr: 39
Ing balans

Perioden

Utg balans

0,00
2 931,12
87 159,75
250 000,00
340 090,87

-25 000,00
28 074,95
221 142,78
-250 000,00
-25 782,27

-25 000,00
31 006,07
308 302,53
0,00
314 308,60

340 090,87

-25 782,27

314 308,60

-336 546,12
-336 546,12

23 765,52
23 765,52

-312 780,60
-312 780,60

-3 544,75
-3 544,75

2 016,75
2 016,75

-1 528,00
-1 528,00

-340 090,87
0,00

25 782,27
0,00

-314 308,60
0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1690 Förskott bidrteag
1930 Företagskonto
1940 Placeringskonto
1950 Fasträntekonto
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2019 Årets resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2890 Övriga kortfristiga skulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***

Hela Sverige ska leva Sandviken
Räkenskapsår: 160101-161231

Resultatrapport

Sida: 1
17-02-05 15:43

Intern rapport
Preliminär
Datum: 160101-161231
Årsbudget
0,00

Perioden
0,00

Per/årsbudg
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3 095,00
-362,50
-603,00
-16 270,00
-1 000,00
-21 330,50

-3 095,00
-362,50
-603,00
-16 270,00
-1 000,00
-21 330,50

-3 095,00
-362,50
-603,00
-16 270,00
-1 000,00
-21 330,50

Personalkostnader
7330 Bilersättningar
S:a Personalkostnader
Rörelseresultat

0,00
0,00
0,00

-3 577,80
-3 577,80
-24 908,30

-3 577,80
-3 577,80
-24 908,30

-3 577,80
-3 577,80
-24 908,30

Finansiella poster
8310 Ränteintäkter
Resultat efter finansiella poster
Beräknat resultat
8999 Årets resultat

0,00
0,00
0,00
0,00

1 142,78
-23 765,52
-23 765,52
23 765,52

1 142,78
-23 765,52
-23 765,52
23 765,52

1 142,78
-23 765,52
-23 765,52
23 765,52

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
6071 Representation
6230 Datakommunikation
6570 Bankkostnader
6590 Projektbidrag
6999 Övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader

Senaste vernr: 39
Ack
0,00

Stadgar för Hela Sverige ska leva Sandviken
- förslag till ändringar att tas upp vid årsmötet 2017-04-25

Bakgrund och funderingar
Varför ska vi ändra stadgarna? En orsak är förändringar i verksamheten
och en annan är oklarheter i de nuvarande stadgarnas formulering som gör
att en omskrivning motiveras.
När det gäller verksamheten är det först och främst ett klarläggande av
vilka som är föreningens medlemmar. Där har vi utgått från fakta; medlemmar är de föreningar inom Sandvikens kommun som är medlemmar i riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Dessa föreningar blir då de antas av
länsorganisationen automatiskt medlemmar i Hela Sverige ska leva Sandviken.
Detta behöver inte vara en självklarhet. Andra kommunbygderåd har andra
regler för detta.
De flesta ändringar är inte några större ändringar i sak. En del är rättelser
av rena felskrivningar och modernisering av ordval. Andra ändringar innebär att innehåll har flyttas för att finnas tillsammans med annat av liknande
slag.
Dessa stadgar har samordnats med riksorganisationens och länsorganisationens stadgar där det behövs. Tyvärr har dock riksorganisationen inte med
ett ord nämnt i sina stadgar om hur ett kommunbygderåd ingår och eventuellt ska verka inom denna helhet.
En fråga som kommit upp i samband med kommunens förslag till landsbygdsprogram är om och hur ett kommunbygderåd ska kunna föra dialog
med och eventuellt representera och föra talan för sina medlemmar. Med
nuvarande stadgar är detta inte möjligt. Det måste i så fall diskuteras
grundligt.
Det finns exempel på kommunbygderåd som har detta som ”affärsidé”.
I detta förslag presenteras den nya texten intill den nu gällande. Kommentarer är infogade.
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Nuvarande lydelse (2013)

Ändringsförslag med kommentar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Sandviken

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Sandviken.

§ 2 Ort och säte för styrelsen
Styrelsen har sitt säte i Sandvikens kommun.

§ 2 Ort och säte för styrelsen
Styrelsen har sitt säte i Sandvikens kommun.

§ 3 Föreningens ändamål, och inriktning
Ändamålet med föreningen är att främja medlemmarnas gemensamma intresse att stärka den lokala utvecklingen Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Sandvikens kommun. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3 Föreningens ändamål och inriktning
Ändamålet med föreningen är att främja medlemmarnas gemensamma intresse att stärka den lokala
utvecklingen. Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Sandvikens kommun. Föreningen är
religiöst och partipolitiskt obunden.
Kommatecken i rubriken tas bort.

§ 4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till
riksorganisationen.

§ 4 Medlemskap
Medlemmar är de föreningar inom verksamhetsområdet som är medlemmar i riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. Medlemskap beviljas av länsbygderådet.
Förtydligande om vilka som är medlemmar. Skriftlig
ansökan inget krav i riks- och länsstadgar.

§ 5 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att betala medlemsavgift, samt i
övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt
fattade beslut.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 5 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och
stadgeenligt fattade beslut. Medlem ska lämna uppgift om minst en kontaktperson.

§ 6 Medlems avgång
Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen av behörig firmatecknare och ställas till styrelsen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6 Medlems utträde
Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen
till styrelsen. Betald medlemsavgift återbetalas inte.

Ändrat ord i rubrik. Korrigerad text eftersom medlemsavgift inte är stadgad. Krav på kontaktperson
tillkommer här. Angavs tidigare under § 12.

Ändrat ord i rubrik. Ändrat ordval i texten. Kortat
ned.

§ 7 Medlems uteslutning
Medlem som inte följer sina åligganden gentemot
föreningen, motarbetar, eller på annat sätt skadar
föreningen kan uteslutas. Beslutet kan prövas av
riksorganisationen.

§ 7 Medlems uteslutning
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter gentemot
föreningen, motarbetar, eller på annat sätt skadar
föreningen kan uteslutas. Begäran om uteslutning
överlämnas till läns- och riksorganisationerna för
beslut.
Ordval i texten. Uteslutning bör beslutas av dem
som beviljar inträde.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation
och förvaltning, samt för föreningens bokföring och
löpande skötsel.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltning, samt för föreningens bokföring och löpande verksamhet.
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Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter samt 0-3
suppleanter, vilka väljs av ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens ordförande och kassör väljs av ordinarie
föreningsstämma, i övrigt konstituerar styrelsen sig
själv.
Mandattiden för ordförande och kassör är två år
och skall påbörjas vid olika föreningsstämmor.
Styrelsen skall upprätta och överlämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna minst en månad
före ordinarie föreningsstämma.
Ordförande

väljs vartannat år på 2 år

Kassör
Övriga ledamöter
Ev. suppleanter

väljs vartannat år på 2 år.
väljs på 2 år
väljs på 1 år

Styrelsen ska informera medlemmarna via e-post och
webbplats samt på andra sätt som bedöms lämpliga.
Styrelsen ska upprätta bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter samt
ingen till tre ersättare, vilka väljs av ordinarie föreningsstämma.
Ordförande och kassör väljs var för sig, i övrigt fördelar styrelsen uppdragen inom sig.
Mandattiden för ordinarie ledamöter är två år.
Ordförande och kassör ska väljas olika år. Övriga
ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva
styrelsen väljs varje år. Ersättare väljs på ett år.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den
mening som stöds av flertalet ledamöter.
Mer konsekvent formulering av innehållet i texten.
Handlar om styrelsens uppgifter och val. Ändrat antal ledamöter. Omkastning av stycken.

§ 9 Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig,
samt av den eller dem som styrelsen därutöver utser.
Paragrafen flyttas, var tidigare § 10. Tillägg av ”därutöver”.

§ 9 Revisorer
Föreningsstämman väljer 1-2 revisor och 0-1 revisorssuppleant. Mandattiden är ett år. Revisorerna
ska verkställa revision enligt god redovisningssed
samt avge en revisionsberättelse två veckor före
ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Revisorer
Föreningsstämman ska välja en eller två revisor och
en eller ingen ersättare. Mandattiden är ett år. Revisorerna ska verkställa revision enligt god revisionssed samt avge revisionsberättelse senast två veckor
före ordinarie föreningsstämma.
Ordval i texten.

§ 10 Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande och kassör var för
sig, samt den eller dem som styrelsen utser.
§ 11 Valberedning
Valberedningen ska bestå av 2-3 ledamöter, varav
en sammankallande.. Mandattiden är ett år.

§ 11 Valberedning
Valberedningen ska bestå av två eller tre ledamöter,
varav en sammankallande. Mandattiden är ett år.
Dubbel punkt borttagen.

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall äga rum före april
månads utgång. Kallelse till föreningsstämma ska
ske tidigast 4 veckor, och senast 2 veckor före

§ 12 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande
forum.
Ordinarie föreningsstämma ska äga rum före april
3

ordinarie stämma. Kallelse till extra stämma skall
ske senast en vecka före stämman.
Styrelsen beslutar i vilken form kallelse och övriga
handlingar till stämma skall delges medlemmarna.
Övriga meddelanden till medlemmarna sker per epost.
Varje medlem/förening ansvarar själva för att anmäla till föreningen behörig e-post mottagare.
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Val av två justeringspersoner
3. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om disposition av förenings över- alt
underskott.
10. Beslut om årsavgifter för nästkommande år
11. Motioner till stämman
12. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse enligt §8
14. Val av revisorer enligt §9
15. Val av valberedning enligt §11
16. Övriga ärenden och frågor
Vid föreningens stämmor sker val med öppen omröstning såvida inte någon stämmodeltagare begär
att valet ska ske med slutna sedlar.

månads utgång. Kallelse till föreningsstämma ska
ske tidigast fyra veckor, och senast två veckor före
ordinarie stämma. Kallelse till extra stämma ska ske
senast en vecka före stämman.
Kallelse ska innehålla uppgift om vilka ärenden och
eventuella motioner som ska behandlas.
Styrelsen beslutar i vilken form kallelse och övriga
handlingar till stämman ska delges medlemmarna.
Årsredovisningshandlingarna ska överlämnas till
revisorerna senast en månad före årsstämman.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1) Val av ordförande och sekreterare för stämman
2) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
3) Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
4) Fastställande av ärenden som tas upp under
punkt 18
5) Fastställande av röstlängd
6) Styrelsens årsredovisning
7) Revisorernas berättelse
8) Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Beslut om disposition av föreningens över- eller
underskott
11) Beslut om årsavgifter för nästkommande år
12) Motioner till stämman
13) Beslut om arvode till styrelse och revisorer
14) Val av styrelse enligt § 8
15) Val av ombud
16) Val av revisorer enligt § 10
17) Val av valberedning enligt § 11
18) Övriga ärenden, motioner och frågor
Vid extra stämma ska endast de ärenden behandlas
som beslutas av ordinarie stämma.
Konsekventare innehåll i paragrafen. Text om röstning flyttad till nästa paragraf. Rättelser av ord.
Punkt 4 (godkännande av övriga ärenden) och 15
tillkommer ( val av ombud till läns- och riksorganisation).

§ 13 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§ 13 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av
person som är utsedd av respektive medlemsorganisation.
Beslut vid stämma ska för att gälla fattas med enkel
majoritet utom vad som nedan anges om upplösning
och stadgeändring.
Öppen omröstning tillämpas om ingen deltagare begär att sluten omröstning ska ske.
Text om röstning flyttad hit. Tydligare vem som har
rösträtt. Fullmakt är egentligen onödig! En förening
utser knappast sitt ombud från en annan förening.
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§ 14 Ärende och motion till föreningsstämman
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Ärende och motion till föreningsstämman
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen
senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Bokslut och verksamhetsberättelse ska upprättas
av styrelsen och överlämnas till revisorerna senast
en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 16 Upplösning av föreningen
Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar,
sedan verksamheten avvecklats, tillfalla annan
ideell organisation efter samråd med medlemmarna.

§ 16 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska för att vara
giltigt fattas på ordinarie föreningsstämma med minst
två tredjedels majoritet.
Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar,
sedan verksamheten avvecklats, tillfalla annan ideell
organisation efter samråd med medlemmarna.

Del av texten flyttad till § 12.

Kompletterande formulering om beslut.

§ 17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar är giltiga om det fattas på
ordinarie årsstämma och biträtts av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna.

§ 17 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara
giltigt fattas på ordinarie föreningsstämma med minst
två tredjedels majoritet.
Förtydligande i formulering och i konsekvens med
§ 16.

En del av texten har markerats med färgöverstrykning för att tydliggöra var större ändringar i formuleringar och text finns.
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Verksamhetsplan 2017
Senaste revidering 2017-03-11

Förutsättningar, bakgrund

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma intresse att stärka den
lokala utvecklingen. Rent praktiskt gör vi detta genom att fånga upp lokala frågor och bistå
medlemmarnas arbete med dessa. Vidare kan vi stimulera föreningarna att engagera sig i
ämnen av gemensamt intresse för landsbygdsutvecklingen.
I bilagan tar vi upp de allmänna områden som utgör bakgrund.
För verksamhetsåret 2017 pekar vi här ut några områden där vi kan kraftsamla och få ut mer
effekt av vårt arbete.

Projektstöd och inspiration
Vi kan ge ekonomiskt stöd till medlemsföreningarna för aktiviteter som kan hjälpa dem att
förbättra sin verksamhet och öka medlemsantal. Genom att arrangera studiebesök hos byalag som lyckats kan vi inspirera föreningarna i vår kommun.

Marknadsföring
Kommunbygderådet ska hjälpa föreningarna att få verktyg och kunskap om hur man når ut
med sin information till allmänhet, media och politiker.

Lokala byråd
Fortsatt arbete med att initiera bygemensamhetsföreningar och stöd för redan startade. Arbete med att skapa kanaler för kontakter mellan den lokala utvecklingen och de politiska organen.

Infrastruktur - fiber
Frågan om fiberutbyggnad på landsbygden är ständigt aktuell. Vi kan inspirera och stödja
lokala initiativ.

Information om kommunbygderådet
Vi finns i dag på webben och Facebook men det behövs även andra kanaler för att skapa
kontakt med medlemsföreningar och blivande medlemmar, inte minst personliga kontakter.

Opinionsbildning
Vi vill påverka att ett aktivt arbete för landsbygdsutvecklingen startar i Sandvikens kommun.

Hela Sverige ska leva – Sandviken Verkssamhetsplan 2017

Bilaga till Verksamhetsplan 2017

Programområden
Följande områden är sådana där vi ser att den lokala utvecklingen är nödvändig och viktig
och som vi bör prioritera när förutsättningar ges. Områdena hänger ihop och påverkar
varandra – både i positiv och i negativ riktning.

Arbete
Lokala arbetsplatser vid företag på de mindre orterna behövs. Genom att ha lokaler för distansarbete kan fler arbeta på hemorten och inte behöva pendla eller tvingas flytta.
Arbete för ungdomen är naturligtvis av största vikt. Den höga arbetslösheten är en bromskloss på all utveckling

Boende
Ett varierat utbud av hyresbostäder och bostadsrätter behövs för att gynna omsättningen på
villor. Speciellt bör olika former av seniorboende initieras för att ge äldre möjlighet att bo kvar
på orten. Detta påverkar även service och handel positivt.

Infrastruktur
En fungerande kollektivtrafik måste finnas av flera skäl. Både arbetsresor och andra resor
bör i största möjliga utsträckning kunna ske med buss eller tåg. Resor till och från centralorten bör vara möjligt både dagtid och kvällstid.
Kopparnätet för tele och data kommer att avvecklas och det är nödvändigt med nya nät baserade på fiber. God täckning med mobiltelefoni behövs.

Handel och service
Ett grundutbud av service är en förutsättning både för boende och för arbete. De lokala utvecklingsmöjligheterna och behoven måste tas tillvara. I en del fall kan behoven tillgodoses
genom samverkan eller samlokalisering eller genom att vissa tjänster ambulerar.
Samlingsplatser för föreningar, företag och privata arrangemang behövs. De kan med fördel
samordnas med andra verksamheter för att dra nytta av driftfördelar.

Sjuk- och hälsovård
Med en ökande äldre befolkningsandel blir tillgång till sjuk- och hälsovård allt viktigare. Sådan verksamhet kan använda gemensamhetslokaler och ambulera mellan orter.

Natur, friluftsliv
Närhet till natur är en given förutsättning på alla orter. Det ger möjligheter till friluftsliv som
kan utnyttjas både av de boende och besökande men för att fungera med nutida krav kan
anläggningsarbete behövas, liksom underhåll och marknadsföring.
Inom det här området finns möjligheter till affärsverksamheter och servicenäringar.

Omställning
Hela Sverige ska leva vill stödja alla de lokala omställningsinitiativ som växer fram. Sådana
kommer säkert att påverka övriga områden.

Hela Sverige ska leva – Sandviken, Programområden

Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

Förslag till budget för verksamhetsåret 2017

Kostnader

Kommentar

Lokalhyror
Reklam, annonser
Möteskostnader, representation
Webbplats
Resekostnader
Projektbidrag och studieresor
Övriga kostnader
Bankkostnader
Summa kostnader

1 000 kr
1 000 kr
4 000 kr
400 kr
4 000 kr
20 000 kr
1 000 kr
900 kr
32 300 kr

Föreningen har inga intäkter av
verksamhet eller medlemsavgifter

Budget-17.xlsx
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kostnader för möteslokaler
utskick, annonser

bidrag till medlemsföreningar

Version 2

Medborgarförslag angående landsbygdsprogram
Bakgrund
Sandvikens kommun tog 2016 fram ett landsbygdsprogram som lämnades under en
kort remisstid till ett fåtal personer/organisationer varav bara några hann lämna svar.
Efter behandling i fullmäktige har några av de politiska partierna yttrat sig – i stort
sett negativt.
Därefter verkar förslaget ha förpassats till glömskan liksom de goda idéer som det i
grunden baserades på.
Detta medborgarförslag syftar till att väcka liv i det viktiga arbetet att få en dialog
mellan kommunorganisationen och Sandvikens landsbygdsområden, mindre tätorter
och byar.

Utgångspunkter
Förutsättningarna och behoven är olika i olika delar av kommunen och det är viktigt
att medborgarna får vara med och diskutera de sakfrågor som de själva anser aktuella på sin ort och hur prioriteringarna ska göras där.
Det är viktigt att arbetet inte fördröjs ytterligare utan att den medborgardialog som
landsbygdsprogrammet syftar till kan påbörjas. Därför kan faktamaterial som är
nödvändigt att ha, till exempel kartor, demografiska uppgifter, samhällsservice, handel, infrastruktur, boende, kommunikationer, ekonomi med mera sammanställas.
Kontakter med föreningar och organisationer kan tas. Vidare bör ansvarig(a) inom
kommunorganisationen utses.

Förslag
Detta förslag innebär att beslut tas med innebörden att
•
•

Landsbygdsprogrammet omarbetas snarast så att det blir ett konkret och
kortfattat måldokument för vad som ska uppnås.
Beslut om programmet tas snarast så att genomförande kan startas.
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