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1.

Den nya översiktsplanen innehåller ganska lite av ”landsbygdsperspektiv”. Vad vill ditt parti ändra på i det avseendet?
Kommunens Landsbygdsprogram är inte färdigt, i det vill vi se fungerande byaråd som är sammansatta utifrån hur bygdens alla olika intressegrupper/föreningar är sammansatta. Dessa byaråd ska sedan
vara remissinstans till Översiktsplanen för att ett rättvist landsbygdsperspektiv ska kunna sätta sin prägel och visa vad de olika bygderna
vill se som gagnar just dem

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?
I tidigare framtagna LUP:ar syns tydligt att behovet att göra sin röst
hörd är stort, behovet av medinflytande ökar med avståndet från
Sandvikens centrum. Byraråd tillsätts för att vara kontakt- och dialogpartner mellan kommun och innevånare i bygden, vara remissinstans
i frågor som rör bygden. En uttalad ansvarig kontaktperson från kommunen har kontinuerligt kontakt med byaråden för kommunledningens räkning, protokoll skrivs som delges innevånarna genom byaråden.

3.

Vilken service anser ditt parti att det ska finnas på landsbygden
och hur ska den drivas?
Kommunal service i form av förskola, skola och äldreomsorg ska vara
tillgängligt i den bygd man bor. Kommunens varuförsörjningsplan och
servicepunkter ska garantera att viss service ska vara nära innevånarna. Bostäder för unga och äldre ska finnas på orten för att möjliggöra att kunna bo kvar och flyttkedjor/generationsväxling ska kunna
ske. Genom byaråden ser vi att goda idéer för bygden kan utvecklas.

4.

Hur vill ditt parti locka inflyttare till kommunens landsbygdsområden?
Genom att behålls förskola, skola och möjligheter till äldreomsorg är
bygden attraktiv för andra än de som söker billigt sommarboende. En
levande landsbygd är förutsättning för båda nya och redan befintliga
innevånare på landsbygden.

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?
Föreningarna ska vara knutna till och bärande i byaråden, föreningar
på landsbygden har ofta ett entreprenöriellt förhållande i sin bygd.
Föreningsverksamheten är otroligt viktig för att hålla ihop och utveckla bygden inom alla olika områden.

6.

Hur ska klimathotet tacklas? Vad tycker ditt parti bör finnas
med i kommunens krisplan?
Återigen, byaråden känner bäst sin egen bygds sårbarhet och ska involveras i den krisplan som utvärderas och justeras varje mandatperiod.

7.

Vad vill ditt pari göra för att säkerställa att det finns fungerande skolor på de mindre orterna utanför centralorten?
Dialog i byaråden innan skarpt läge runt våra skolor på de mindre orterna uppstår. En stående punkt i byarådens möten för att alla goda
idéer ska kunna användas till något gott för bygden.
Bristen på utbildade/legitimerade lärare är stor i hela Sverige, inte
bara på landsbygden, en lokal behörighet kan vara en möjlig lösning
för att lösa lärarbrist på mindre orter. Framför allt måste trenden
vändas att det är intressant att undervisa på landsbygden.
Som framgår av våra svar är byraråd en absolut nödvändighet för att
få tillstånd en förändring som gagnar utvecklingen på landsbygden.
Ett byaråd som har legitimitet i den egna bygden säkerställer att det
blir en utveckling i den egna bygden, att det blir ”verkstad ” och inte
bara tomma ord.
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