Kommunbygderådet i Sandviken
Styrelsen för kommunbygderådet i Sandviken vill på detta sätt lämna synpunkter på den
remiss av ”Landsbygdsprogram” som utsändes i april i år. Vi hade inte möjlighet att under
den korta remisstiden göra någon utvärdering och lämna remissvar.
Kommunbygderådet organiserar ca 30 föreningar inom Sandvikens kommun som är
medlemmar i Hela Sverige ska leva.

Yttrande
Det finns många detaljer i remissdokumentet som kan diskuteras och kritiseras men vi vill
börja med de grundläggande värderingar som präglar utredningen och som i huvudsak
framgår i avsnittet om visionen om år 2025. Vår syn på hur landsbygden ska leva och
överleva bygger på att det finns ett tydligt mål för politiken att alla medborgare i kommunen
ska ges likvärdiga förutsättningar för utbildning, service, vård och omsorg, kommunikationer,
bredband, boende, busstrafik, taxi, färdtjänst m.m.
Det borde alltså vara samhällets ansvar att se till att dessa förutsättningar finns. Utredningen
ger en bild av att det är tack vare ideellt (oavlönat) arbete av ”eldsjälar” och föreningar som
affärer, brandvärn, bibliotek, daghem, vårdcentral och äldreboende finns och drivs. Vidare
ordnar byalagen att det finns byggbara tomter och bostäder. Här framhålls att kommunens
upphandling av tjänster kan styras till lokala leverantörer. Detta hindras naturligtvis i
praktiken av LOU.
Dessa tankar är i sin helhet orealistiska och näst intill naiva.
Vi själva tror naturligtvis på landsbygdens livskraft – det är därför vi engagerar oss i
föreningar och i småföretag, men utan en grundläggande vilja och tydliga mål från
kommunens styrande kommer det positiva som beskrivs i visionen enbart att vara
önsketänkande.

Kompletterande utredning
Vi anser att det behövs kompletteringar av utrednigen på flera områden. Faktabakgrunden är
bristfällig; definitioner och beskrivning av vad som är ”landsbygd” behöver förtydligas, gärna
med kartmaterial och statistik. Detta för att ge bättre underlag för kommunstyrelsen för
beslut.
Det saknas konkret beskrivning av hur ett landsbygdsråd ska organiseras och finansieras
och vad som ska vara dess uppgift.
I utredningen beskrivs ett antal mål, men det saknas tydliga operativa mål och en
handlingsplan med kriterier som kan användas för uppföljning och mätning av resultat.
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