Till Sandvikens kommun

Remissvar Landsbygdsprogram
Föreningarna Hela Sverige ska leva Sandviken och Omställning Järbo lämnar här sitt
gemensamma svar på remissutgåvan av Sandvikens kommuns Landsbygdsprogram.
Landsbygdsprogrammet innehåller en lång uppräkning av vad som är
eller borde vara kommunens åtagande eller skyldigheter gentemot
alla kommuninvånare oberoende av var i kommunen man är bosatt.
Det saknas i hög grad en analys av vad som är ”landsbygdens” specifika problem som borde vara det som ska ligga till grund för de mål
som programmet ska inriktas mot.
Programmet saknar beskrivning av vilka förändringar och vilken inriktning de eventuella förändringarna ska ha för att uppnå målen.
Vad målen är går heller inte att klart utläsa, liksom inte tidsperspektivet.
Det saknas också tydliga definitioner av vad ”landsbygd” är. Vår mening är att landsbygd är många olika
saker med vitt skilda möjligheter och problem.

Exempel:
"En attraktiv livsmiljö på
landsbygden innehåller gott
boende och möjligheter till
ett rikt liv i form av arbete,
studier, fritidssysselsättning....."

Civilsamhället – Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilsamhället

”Civilsamhället eller det civila samhället är
Det finns i programmet en påtaglig tillit till att föreden del av samhället där människor hjälper
ningslivet (”civilsamhället”) ska, antingen ta hand om
varandra utan inblandning av det offentliga,
det som kommunen inte gör, eller aktivt bistå i olika
staten eller kommuner”
aktiviteter. Tyvärr ser ju inte verkligheten så ljus ut.
Det finns många lojala och aktiva människor i föreningarna, men de är en utdöende art. Det är svårt att rekrytera nya och yngre krafter.
Hela programmet präglas av ”den urbana normen” som egentligen är en myt. Det är i själva verket är boende på landsbygden
som är det långsiktigt hållbara. Det här klippet ur Din Lokaltidning 2019-03-26 förefaller spegla uppfattningen om stad och
land. Landsbygdsprogrammet borde inriktas på att minska skillnaderna mellan stad och land.
Programmet betonar ”service” som en viktig faktor för lokal utveckling. Dock nämns
inte med ett ord den viktiga roll som skolan spelar på de mindre orterna. I praktiken
visas det ju att centralisering och storskolor är det kommunen vill satsa på.
Vi menar att både kommun, region och statliga myndigheter skulle kunna samverka
när det gäller den offentliga servicen. Det borde vara ett av medlen att gynna lokal
utveckling.
Programmet ägnar stort utrymme åt bebyggelseutvecklingen. Man menar att ny bebyggelse ska ske i serviceorter och utmed kommunikationsleder. Med den takt som
nybyggande sker utanför Sandvikens centralort kommer det inte att kunna bli några
påtagliga förändringar av detta under innevarande sekel.

Remissvar-HSSL-OJ.docx, sid 1 av 2, 2019-04-29

Den bebyggelse som finns kan inte flyttas! Endast vid nybyggande kan förhållandena
påverkas och detta i ytterst liten grad och under mycket lång tid. Rådande förhållanden måste accepteras och de problem som finns för dagen måste faktiskt lösas.
Nybyggandet har en broms i den kostnadsstruktur som finns. Priset för en nybyggd
bostad är minst lika högt på landet som i stad, men värdet är av olika skäl mindre på
landsbygden och i mindre tätorter. Därför är möjligheterna till finansiering från banker mindre eller till och med obefintligt där. Detta lägger en hämsko på utvecklingen.
Vad vill kommunen göra för att påverka dessa förhållanden?
Det kan finnas en potential i obebodda hus. Det visar undersökningar som har gjorts
på olika ställen. Att utnyttja dessa kan minska trycket på bostadsmarknaden. Men
man måste aktivt leta upp dem.
Den andra punkten i bebyggelseutvecklingen sägs vara de s.k. LIS-områdena. Vad och
i vilken grad utvecklingen skulle gynnas av dessa sägs inte. Inte heller i översiktsplanen ges några konkreta svar på detta.
De uppenbara målkonflikterna mellan jordbruk och skogsbruk å ena sidan och naturupplevelser, besöksnäring, tysta områden, friluftsliv och strandnära lägen å den
andra berörs inte i programmet.
Avsnitt 3 och 4 i programmet är i stort sett de enda delarna med konkreta åtgärder
som kommunen ska göra, men dessa är i begränsad grad inriktade specifikt på landsbygden.
Vi menar att kommunala beslut ska ”landsbygdssäkras”, det vill säga att konsekvenserna för landsbygden ska utredas och redovisas. Det kan ske genom att man har en
regelbunden dialog med olika intressenter. Detta skulle även stärka demokrati och
medborgarnas delaktighet.
Detta svar på remissdokumentet lämnas med en förhoppning om att det ska resultera i ett omarbetat program som tydligt syftar till en god balans mellan kommunens
olika delar.
Slutligen måste vi tyvärr även påpeka att dokumentet innehåller en mängd felskrivningar och brister i svenska språket som tyder på slarv, brådska och okunskap.

Kontaktuppgifter:
Hela Sverige ska leva Sandviken (styrelse@kbrsandviken.se)
Omställning Järbo (oj@jarboportalen.se)
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