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TIO FRÅGOR TILL DE POLITISKA
PARTIERNA I SANDVIKENS KOMMUN
2013-06-15
Hela Sverige ska Leva är en oberoende och rikstäckande organisation som arbetar för att Sverige
ska ha en frisk och levande landsbygd. I Sandviken representeras HSSL av Kommunbygderådet
Sandviken, som har ett trettiotal föreningar över hela kommunen som medlemmar.
2014 är det val. Ca 40 % av Sandvikens kommuninvånare finns utanför centralorten. Vi som bor
och verkar på landsbygden måste veta hur vi ska lägga vår röst för att den ska göra så stor nytta
som möjligt för oss, både lokalt och nationellt. Därför går vi ut med detta frågeformulär till
samtliga partier i Sandvikens kommun. Resultaten kommer att redovisas på vår hemsida
www.kbrsandviken.se från och med 2013-10-01 och i den ordning de kommer in. De kommer
också att diskuteras i samband med landsbygdsriksdagen som äger rum i Göransson Arena i maj
2014. Detta är en unik möjlighet för er att nå ut med er landsbygdspolitik.

INFRASTRUKTUR
En levande landsbygd kräver god infrastruktur i form av både vägar och internetanslutningar.
Med bredband via fiber kan man sköta arbete, hälsovård och studier från hemmet. Bredband via
fiber är driftssäkert och effektivt och bidrar till att utveckla småföretag på landsbygden.
Regeringen anser det så viktigt att de har som mål att minst 90 % av alla hushåll och företag bör
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020.1
Vi kan se att Sandvikens kommun ligger långt efter större delen av övriga landet när det gäller
fiber. Många andra kommuner satsar miljoner på fibrering, men Sandviken kräver av sitt bolag
Sandnet att de bara ska bygga ut där det är ekonomiskt hållbart, man är alltså inte beredd att
skjuta till pengar från den kommunala budgeten. Man är inte heller villig att vara ekonomisk
garant för byalag som kan behöva ligga ute med miljontals kronor innan stödpengar och
anslutningsavgifter kommit in.
Lågstadiebarnen i Sandvikens kommun som har mindre än två kilometer till en busshållplats får
inte åka skolbuss till skolan utan hänvisas till landsvägsbuss i linjetrafik. Ju äldre barnen blir,
desto längre är det beräknade avståndet till busshållplatsen. Detta orsakar varje vinter
konflikter, förseningar och farliga trafiksituationer då skolbarn står skyddslösa på högt
trafikerade vägar i snöstorm och mörker.

http://www.bredbandivarldsklass.se/bredbandsstrategier-for-sverige/Bredbandsstrategi-forSverige/Bredbandsmal/
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En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för att behålla en levande
landsbygd.

FRÅGOR OM INFRASTRUKTUR:
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska
bli verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i
övrigt på infrastrukturfrågorna på landsbygden?

SOCIAL SERVICE, HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Boende på landsbygden har fått se sin sociala service monteras ner steg för steg. Hälsocentraler,
distriktssköterska, lanthandel, bibliotek, bank och post har alla centraliserats och lämnat efter
sig tomma lokaler och en utarmad bygd. Regeringen gick 2 maj 2013 ut med ett
pressmeddelande där man meddelade att man gett länen i uppdrag att se över möjligheterna att
förstärka den sociala servicen i gles- och landsbygder.2
1970 fanns det 43 667 invånare i Sandvikens kommun. 2013 finns det 37 014 invånare. Sveriges
befolkning har under samma tid ökat med mer än en miljon personer.

Sveriges befolkningsindex 1960-2010

FRÅGOR OM LOKAL SERVICE
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på
landsbygd, t ex genom servicepunkter?
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni
göra landsbygden till en attraktiv plats för dem?
2

http://www.regeringen.se/sb/d/17513/a/215986
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KULTUR OCH FRITID
Sandvikens centralort har under de senaste åren både fått en stilig arena och ett vackert
kulturcentrum, samt en förskola med kulturprofil. Samtidigt minskas stöden drastiskt till ideella
föreningar på landsbygden. Kommunägda lokaler som tidigare använts till olika aktiviteter av
bygdens invånare säljs ut från kommunens fastighetsbestånd till okända aktörer.
En rik fritid och ökad social samvaro bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa. Att ge exempelvis
pensionärer möjlighet att utöva sina fritidsintressen kan stimulera så pass att antalet
vårdplatser minskar. Ändå står snart flera pensionärsföreningar i Järbo utan sina slöjdlokaler
eftersom kommunen hellre låter ett kulturhistoriskt värdefullt hus stå tomt än subventionerar
deras hyra.
Barn och ungdom har behov av fritidsaktiviteter för att trivas och utvecklas. På landsbygden är
dessa aktiviteter i stort sett helt genomförda av ideella aktörer.

FRÅGA OM KULTUR OCH FRITID:
5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Vår civilisation står inför sin svåraste utmaning någonsin. Vi i Sverige konsumerar idag resurser
motsvarande tre jordklot. Vi lånar resurser från våra framtida generationer på ett icke hållbart
sätt.3
För första gången har forskare uppmätt halter av mer än 400 ppm koldioxid i luften under en
sammanhängande tid på ett halvår4. Vi kan ha två graders uppvärmning av klimatet redan om 25
år. Vi läser dagligen om nya forskarrön som visar att klimatförändringarna är ett faktum och vi
förstår att detta kommer att ge konsekvenser även för oss som bor i Sandvikens kommun.
Världens oljeproduktion står och stampar på samma nivåer sedan 2005, och enligt många
forskare innebär detta troligtvis att vi nått vad som kallas Peak Oil och att oljeuttaget snart
kommer att börja minska.

3

http://www.sei-international.org/publications?pid=2095

4 http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/05/koldioxidhalten-har-nu-nuppmatts-till-400-ppm

Sida |4

FRÅGOR OM OMSTÄLLNING
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra
för att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

NÄRINGSLIV
2010 rankades Sandviken som Sveriges nionde mest sårbara kommun i Tillväxtverkets rapport
om sårbara och robusta kommuner, en placering kommunen abonnerat på de senaste åren. 5

FRÅGOR OM NÄRINGSLIV
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

SLUTLIGEN:
I Sandvikens vision för år 2025 står det inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling.
Men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.

10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel
genom inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Vi förväntar oss svar på dessa frågor senast 2013-10-01. Svaren kommer att publiceras på
vår hemsida kbr.sandviken.se samt diskuteras i en debattartikel i de lokala tidningarna.
De kommer också att debatteras på Landsbygdsriksdagen som äger rum i Sandviken i maj
2014. 14 000 av invånarna i Sandvikens kommun bor utanför centralorten. Ta chansen
att visa väljarna hur er politik kan förbättra deras livsvillkor!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i kommunbygderådet Hela Sverige ska leva Sandviken

5

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00029/Genuint_s_rbara_komm_29450a.pdf

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Vänsterpartiet
Sandvikens kommun ligger efter övriga Sverige när det gäller fiber för data och
telekommunikation.
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska bli
verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?

På central nivå verkar vi för att nödvändiga resurser tillsätts och att bättre
samordning sker mellan olika aktörer. På lokal nivå vill vi ge Sand-Net ett
politiskt mål att uppfylla regeringens mål.
Skolbarn hänvisas till linjebussar.
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i övrigt på
infrastrukturfrågorna på landsbygden?

Vi vill att samåkning sker i så stor utsträckning som möjligt både vad gäller
miljön och ekonomin. Skolbussarna ska planeras utifrån miljö, bekvämlighet
för brukarna och sist ekonomi.
I övrigt vill vi ha en stor och bred satsning på järnvägen, prioritera underhåll av
vägars bärighet och tjälsäkring av befintliga vägar, fungerande kollektivtrafik
på landsbygden, staten ska garantera fast telefoni och en bra
mobiltelefontäckning i hela landet, en avgift ska tas ut från samtliga
mobiltelefonioperatörer så att hela landet ska kunna få täckning.
Sjukvård och social service monteras ner på landsbygden.
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på landsbygd, t
ex genom servicepunkter?

Vi ser en utveckling mot att flera myndigheter kan gå ihop och skapa
servicepunkter på landsbygden där även kommersiella och/eller ideella aktörer
kan ingå. En lämplig dragare/utförare av denna utveckling skulle kunna vara
arbetsförmedlingen. Men viktigast av allt är det lokala engagemanget. Vi vill
göra allt som står i vår makt för att skapa ett lokalt klimat där engagemang
uppmuntras på alla sätt.
Invånarantalet i Sandvikens kommun har minskat med 15 % de senaste 40 åren.
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni göra
landsbygden till en attraktiv plats för dem?

Skapa fler arbeten tillsammans med medborgarna i Sandviken är det absolut
viktigaste. Därefter följer en bra service även på landsbygden.

5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

Vi tror ideella föreningar har en stor betydelse och plats i en kommande positiv
utveckling för landsbygden. Byalag eller dylikt är otroligt viktiga och vi ser att
alla innevånare på en ort automatiskt ska vara ansluten till "föreningen" utan
medlemsavgift eller dylikt. Detta är avgörande för legitimitet och demokrati.
Denna förening skulle också, förutom att driva lokala frågor, vara en viktig
samtalspartner och remissinstans för den kommunala verksamheten.
Klimatförändringarna, kommande oljebrist och resursslöseri kräver en omställning i
samhället.
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?

Omställningen till förnyelsebar energi måste gå fortare och inte enbart på
marknadens villkor.
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra för
att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

Ett par exempel vore att kommunen i sin verksamhet enbart använde elbilar
och i mycket högre grad utnyttjade solen för uppvärmning av lokaler. Vi ser en
möjlig spännande utveckling av Järbo som ett center för förnyelsebar
energiproduktion, forskning och utbildning.
Sandvikens kommun är bland de mest sårbara i landet med ensidigt näringsliv.
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?

Sandviken måste få ett mer differentierat näringsliv. Nuvarande styre prioriterar
i verkligheten mest industriella satsningar. Den tid då detta gav nya jobb är
förbi. Vi måste få en utveckling inom besöksnäring, upplevelsenäring och
andra kreativa näringar. En utveckling som skulle gynna landsbygden.
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

Som ovan och vi har lagt flera konkreta förslag som att minska kommunens
uttag av avgifter från småföretagare samt bildande av ett destinationsbolag.
I kommunens Vision 2025 står inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling
men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.
10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel genom
inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Ja.
För att få en heltäckande bild av Vänsterpartiets program rekommenderar jag er att ta del av
"Landsbygdspolitisk plattform". Finns tillgänglig på centrala Vänsterpartiets hemsida,
http://www.vansterpartiet.se/material/landsbygdspolitisk-plattform/.
Frågorna är besvarade av Vänsterpartiet Sandvikens oppositionsråd Mikael Rosén

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Folkpartiet
Sandvikens kommun ligger efter övriga Sverige när det gäller fiber för data och
telekommunikation.
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska bli
verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?

Fiberanslutning pågår i kommunen med början i Järbo och Gästrike-Hammarby
och det kommer att vara möjligt att nå målen till 2020. Problemet för
närvarande är att det är för få som ansluter. Förmodligen behövs mer
information från Sandnet och troligen uppfattas avgifterna som för höga. Här
kan det behövas ingripande av politiken.
Skolbarn hänvisas till linjebussar.
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i övrigt på
infrastrukturfrågorna på landsbygden?

Det är önskvärt att ha särskilda skolbussar på landsbygden. I övrigt behövs
naturligtvis en hög standard på vägar till olika kommundelar. I regeringens
budgetförslag finns 155 miljarder avsatta för drift och underhåll till vägar under
perioden 2014 till 2025 och där ingår även bidrag till enskilda vägar. Det är
viktigt att Sandvikens kommun påpekar behoven och driver frågorna mot
trafikverket.
Sjukvård och social service monteras ner på landsbygden.
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på landsbygd, t
ex genom servicepunkter?

Det finns modeller för att öka det lokala inflytandet. Genom att ha lokala
områdesstyrelser utan beslutanderätt men med lokalförankring och en politiker
som ordförande. Syfte med områdesstyrelser på detta sätt skulle vara att
kommundelarna skull kunna föra fram synpunkter direkt till politiken. Detta
prövas i Strängnäs.
Invånarantalet i Sandvikens kommun har minskat med 15 % de senaste 40 åren.
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni göra
landsbygden till en attraktiv plats för dem?

Det är en viss inflyttning till Sandviken för att förstärka inflyttningen till behövs
bra pendlingsmöjligheter, attraktivt boende och viktigast att det skapas
arbetstillfällen. Kommundelarna är olika men gemensamt är att ha fungerande
infrastuktur och framförallt är det missnöjet med att kommunen inte svarar för
vägunderhållet utan att man måste ansvarar för detta genom vägföreningar.
Speciellt för Österfärnebo gäller att myggproblemen måste lösas. Det måste
vara en långsiktig lösning.

5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

Det är bra att det finns ideella aktörer. Självklart skall sådana initiativ stödjas
genom anslag från föreningsutskottet.
Klimatförändringarna, kommande oljebrist och resursslöseri kräver en omställning i
samhället.
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?

Omställningen är självklar. Vi måste ställa om till förnyelsebar
energiproduktion.
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra för
att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

Vi har lämnat motioner om att Sandvikens kommun skall bygga en anläggning i
mindre skala för solel, att Sandvikens kommun skall göra en vindkartering för
småskalig vindkraft, att fasa ut användningen av torv som är ett fossilt bränsle,
att använda trä för byggande av flervåningshus, att etablera en biogasmack i
Sandviken. Majoriteten har valt att inte svara på folkpartiets motioner eller om
man svarar avslås motionerna. Den enda motion vi har fått igenom är att få ett
energiseminarium på företagarmässan i Göransson Arena. Vi kommer med mer
förslag i vår skuggbudget i höst.

Sandvikens kommun är bland de mest sårbara i landet med ensidigt näringsliv.
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?

Kommunen måste skapa alla förutsättningar inom lagen för småföretagande.
Bra exempel är etablerande av ett vindkraftscentum i Järbo i Cibes gamla
lokaler.
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

Vårt förslag är att inrätta områdesstyrelser enligt Strängnäs Modellen.

I kommunens Vision 2025 står inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling
men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.
10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel genom
inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Svaren är lämnade av Nils-Gunnar Kempe, oppositionsråd.

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Sverigedemokraterna
Sandvikens kommun ligger efter övriga Sverige när det gäller fiber för data och
telekommunikation.
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska bli
verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?

Det är ett rimligt mål. Att 2025 ska 90 % av alla hushåll och företag ha
bredband i Sverige, då det stärker Sverige konkurrenskraft. Hur det kommer att
slå ut lokalt i varje kommun, kan bli varierande. Hur man konkret går till väga?
allt handlar om finansiering, och politisk vilja. Vi Sverigedemokraterna tänker
sträva efter att målet ska uppnås.
Skolbarn hänvisas till linjebussar.
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i övrigt på
infrastrukturfrågorna på landsbygden?

Barn ska aldrig utsättas för farliga trafiksituationer. Att införa särskilda
skolbussar på landsbygden kanske inte är den optimala lösningen. I
Söderhamns kommun har man infört gratis busskort till barn (7-19år), samt att
man har planerat busstrafiken. Vilket bidragit till många positiva effekter. Det är
åtgärder som kan lösa problemen.
Infrastruktur på landsbygden. En av dom viktigaste faktorerna för
landsbygdens förutsättningar, är järnvägsnätet, som i dagsläget är eftersatt på
alla nivåer. En förutsättning för tillväxt norr om Uppsala är en god kapacitet på
järnvägarna, vilket även är ett bra val för miljön. Redan idag förespråkar vi att
initiera ett arbete att upprusta och bygga ut järnvägsnätet. Bensinpriset är en
annan viktig faktor, högre bensinpris slår hårt mot landsbygden. Smärtgränsen
för bensinpriset är nådd. Vi förespråkar en symbolisk sänkning av
bensinpriset, och att man river upp beslutet om pumplagen.
Sjukvård och social service monteras ner på landsbygden.
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på landsbygd, t
ex genom servicepunkter?

Det är viktigt att det finns tillgång till internet, vart än man befinner sig. Finns
det naturliga träffpunkter på landsbygden, kan man uppmuntra att man bildar
en servicepunk där. Att kollektivtrafiken är tillfredställande. Finns det
kommunala service som kan göras mobil, och bli lättillgänglig i hela
kommunen.
Invånarantalet i Sandvikens kommun har minskat med 15 % de senaste 40 åren.
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni göra
landsbygden till en attraktiv plats för dem?

Många kommuner har samma problem som Sandviken. Satsar man resurser på
skolor, förskolar och dagis. Så barnfamiljer bor kvar och nya familjer flyttar in.
Vi satsar på landsbygden i vår riksdags skuggbudget, vilket skulle ge en effekt
på 25 000 jobb på landsbygden. Då har man förankrat en hållbar utveckling för

kommunen. Vi motsätter oss att öka invandringen, som ett alternativ att öka
befolkningen. Runt om i landet så ser man effekterna av en ansvarslös
invandringspolitik, då budgetarna i socialnämnderna går med underskott.
5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

Inventera de föreningar som finns i Sandviken, samt deras behov. Se över om
man kan hitta naturliga samverkans möjligheter, som att dela lokaler eller dela
på administrativa uppgifter. Har kommunen tomma lokaler att nyttja, bör man
se över om föreningar kan få en viss tillgång. Utgör föreningen en
samhällsnytta som ger en positiv effekt för kommunen, se att
föreningsbidraget är utformat att sådana föreningar premieras.
Klimatförändringarna, kommande oljebrist och resursslöseri kräver en omställning i
samhället.
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?

Klimatfrågan är global och måste lösas på global nivå. De svenska utsläppen
av koldioxid är endast 0,2 procent av de årliga utsläppen i världen och ensidiga
åtgärder i Sverige påverkar inte klimatförändringarna, men Sverige har en
väldigt potentiell marknad med miljöteknik att exportera. Man ska fortsätta att
vara innovativ i miljöteknik, samt att marknadsföra våra lösningar till resten av
världen. Det sägs väldigt mycket om peak oil, olika rapporter kommer fram till
väldigt sprida slutsatser. I dagsläget bör man inte få panik att oljan ska ta slut.
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra för
att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

Lokalt i varje kommun finns det mycket att göra, att vid en upphandling, se
över den lokala marknaden, att bilpoler succesivt byts ut mot miljöbilar, se
över så kollektivtrafiken är tillfredställande. Gång och cykelvägar är väl
intrigerade i samhället, att cykla till jobbet uppmuntras. Man ser över
kommunens fastigheters energiförbrukning, kan man effektivisera, byta till
energilampor, isolera bättre.
Sandvikens kommun är bland de mest sårbara i landet med ensidigt näringsliv.
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?

Att det utreds vilka faktorer som får Sandviken att rankas som en av de
sårbaraste kommunerna i Sverige. En handlingsplan ska tas fram, med
konkreta förslag. Sen ska det prioriteras i budgeten.
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

Sverigedemokraterna i riksdagen vill via ett landsbygdslyft, skapa 25 000 på
landsbygden i hela Sverige. Infrastrukturen ska prioriteras, turistnäringarna
och skogsindustrin, har en stor potential att växa med rätt förutsättningar.
Gruvorna i vårt land måste prioreteras med god kommunikation, och rätt

utbildningar matchad till gruvnäringen, Vi vill höja milersättningen med 4 kr per
mil, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för arbetspendling.
I kommunens Vision 2025 står inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling
men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.
10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel genom
inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Det bör skapas ett forum där man lyfter frågor som är viktiga för landsbygden,
hur det forumet ska se ut får bli en senare fråga. Men landsbygden är viktig, de
beslut som tas i kommunen bör även ha ett landsbygdsperspektiv.
Insänt av Daniel Persson
Politisk sekreterare

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Socialdemokraterna
Problemet för vår del (och kanske flera partier) är att vi inte börjat arbetet med
att formulera vårt lokala handlingsprogram för nästa mandatperiod ännu.
Socialdemokraterna i Sandviken har upptakt för arbetet med "Lokalt
Framtidskontrakt" i slutet av november och därefter följer några månader med
dialoger, studiecirklar, diskussionsträffar innan vi fastställer detta under våren.
Det pågår också ett arbete regionalt inom S med just dessa frågor.
Pga detta känns det inte rätt att svara på era frågor nu inför valet 2014. Vi vill
inte gå förbi den demokratiska processen utan återkommer gärna i vår när
Framtidskontrakt mm är beslutade.
Svar insänt av Signe Brockman, Socialdemokraterna i Sandviken

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Centerpartiet
Sandvikens kommun ligger efter övriga Sverige när det gäller fiber för data och
telekommunikation.
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska bli
verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?

Varje ansvarigt parti i majoritet måste agera för sina medborgare. Det betyder
regeringskontakter som i slutändan också kan utmynna i att investeringar
måste ske i någon form av offentligt privat partnerskap uppgörelse. Om det är
förutsättningen för utbyggnaden. Från vårt eget parti är det fortsatta kontakter
direkt till IT ministern eller hennes statssekreterare.
Skolbarn hänvisas till linjebussar.
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i övrigt på
infrastrukturfrågorna på landsbygden?

Infrastruktur handlar om så mycket, även om bredband enligt ovan. Särskilda
skolbussar eller samnyttjande av övrig kollektivtrafik handlar mycket om
linjedragningar, trygghet och kan därför inte ensidigt besvaras med ja eller nej.
Infrastruktur handlar även om cykelvägar. Ex vis Sandvikens kommun bygger
genom eget bolag en "grav" mellan Årsunda - Sandviken för va dragningar och
måste därmed inlösa mark efter väg 272. Men avstår från att planera till marken
för att göra cykelbana!! Motiveras med att "det ligger inte inom vårt ansvar
utan hanteras av Trafikverket". Men har i övrigt inte försökt påverka!
Utanför stadsplanelagt område finns där Vägföreningar som måste finansiera
sin verksamhet genom att avgiftsbelägga de boenden. Boenden som får betala
dubbelt. För gatunät centralt och för vägarna ute på landet. När vår kommun nu
erkänner
Vägföreningarnas trångmål genom att anvisa pengar från sina återbetalda AFA
medel så kanske, kanske det betyder att man också vaknar upp och förstår att
Vägföreningarna minst måste få kommunal uppräkning!

Sjukvård och social service monteras ner på landsbygden.
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på landsbygd, t
ex genom servicepunkter?

Genom att vara tydlig att landsbygd inte är en tärande del av en kommun utan
att stad och land går hand i hand. I de investeringar som idag majoriteten
anvisar i sitt budgetförslag, finns egentligen inga investeringar utanför
centralort! Mycket talande för hur majoriteten ser på landsbygden och dess
förutsättningar!
I vårt samhälle finns där massor med arbeten som kan utföras. Men inga
avsatta medel kring detta. De f d kommundelarna skulle kunna få vardera ett
arbetslag som gör insatser som är av betydelse för bygden men där det saknas

ekonomiska förutsättningar till – har själv en tydligt nedtecknad idé, projekt
kring detta.
Mat som tillagas skall givetvis göras i och på den verksamhet som också
förbrukar maten. D v s Centralkök tillhör det gamla, åldersstigna. De kök som
då tillskapas bör i första hand köpa råvarorna lokalt - helst hos bonden.
En form av lokal styrelse skapas enligt modell Strängnäs. En politiker som
ordförande på 10% av riksdagsarvode. Övriga väljs in i styrelsen från
medborgarna helt utan partitillhörighet. Deras uppdrag är att söka hitta idéer
från den ligga bygden. De skall inte ha något beslutandemandat. Utan känna
efter vad som diskuteras, vilka idéer som kommer fram.

Invånarantalet i Sandvikens kommun har minskat med 15 % de senaste 40 åren.
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni göra
landsbygden till en attraktiv plats för dem?

Att få alla förstå att varje medborgare är och skall vara ambassadörer för sin
bygd. Attraktion är som står ovan bland annat infrastruktur, service, skola,
affär - och tydliggöra at det är lika långt från stad till landsbygd som andra
vägen.
Kultur och fritid Sandvikens centralort har under de senaste åren både fått en
stilig arena och ett vackert kulturcentrum, samt en förskola med kulturprofil.
Samtidigt minskas stöden drastiskt till ideella föreningar på landsbygden.
Kommunägda lokaler som tidigare använts till olika aktiviteter av bygdens
invånare säljs ut från kommunens fastighetsbestånd till okända aktörer.
En rik fritid och ökad social samvaro bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa.
Att ge exempelvis pensionärer möjlighet att utöva sina fritidsintressen kan
stimulera så pass att antalet vårdplatser minskar. Ändå står snart flera
pensionärsföreningar i Järbo utan sina slöjdlokaler eftersom kommunen hellre
låter ett kulturhistoriskt värdefullt hus stå tomt än subventionerar deras hyra.
Barn och ungdom har behov av fritidsaktiviteter för att trivas och utvecklas. På
landsbygden är dessa aktiviteter i stort sett helt genomförda av ideella aktörer.
5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

Bygga upp arbetsgrupper enligt ovan, tidigare svar. Värdesäkra de kommunala
stödpengarna. Ge varje förening en dörr-in-kontakt. Inse ideella föreningars
samhällsnytta och även vara beredd stödja deras värdefulla arbete.

Klimatförändringarna, kommande oljebrist och resursslöseri kräver en omställning i
samhället.
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?

Utmanande. Förbjud inte bilar men köp in hybridbilar till vår kommun eller
kanske snart också vätgasmotorer. Några måste gå först. Sök också genom

sina kontakter få med Sandvik i vätgasinköp. Bygg i första hand i massvit trä
som inte släpper ut koldioxid vilket dock andra byggmetoder gör. C hade en
motion på det temat som dock avslogs av majoriteten!! Kommer snarast med
en ny
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra för
att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

Massivt trähusbyggande. Bilar enligt vätgas, enligt hybrider.
Träffa avtal tillsammans med Sandvik i ett win-to-win system. Nyttja deras
överskottsvärme.
Idag; för passiv kommunledning

Sandvikens kommun är bland de mest sårbara i landet med ensidigt näringsliv.
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?

En dörr in - i praktiken också. En tydlig ledarfigur som näringslivschef. UF
företag obligatoriskt i alla gymnasieskolor, Snilleblixtrarna i grundskolan. Höja
resultatet i våra skolor. Hellre göra dessa personer som når framgång i
civillivet till vardagens hjältar och inte som nu alltid den som vinner på lotto.
Folkhälsostrateg och Näringslivschef som de två viktigaste personerna.
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

De skall få stöd i att bygga kluster. Dela på upphandlingarna. Rekrytera en
landsbygdsutvecklare med drivkrafter.

I kommunens Vision 2025 står inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling
men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.
10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel genom
inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Om det skulle stärka dagens situation; absolut. Men har ju enligt ovan
alternativet "områdesstyrelse" som känns mer utmanande, mer modernt.
Svar lämnat av Centerpartiets kretsstyrelse i Sandviken

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Miljöpartiet de gröna
Sandvikens kommun ligger efter övriga Sverige när det gäller fiber för data och
telekommunikation.
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska bli
verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?

I Sandviken är anslutningsgraden med fiber närmare 50%. Sandnet bygger
vidare, bl a i Järbo. Det viktigaste är dock inte den tekniska lösningen (fiber)
utan kan i stället vara mobila bredband, 3- eller 4 g.
Enligt PTS och mobiloperatörerna är täckningsgraden med bredband närmare
100%. Vi tycker det är viktigt att man inte hindras i vare sig sitt företagande
eller privat av dålig internetuppkoppling.
Skolbarn hänvisas till linjebussar.
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i övrigt på
infrastrukturfrågorna på landsbygden?

Vi har skolbussar på orterna utanför Sandviken. Det är angeläget att ha
fungerande kollektivtrafik på landsbygden – men man måste också vara beredd
att pröva andra modeller, t ex avropstrafik eller bilpooler. Att köra med tomma
bussar är ingen lösning.
Sjukvård och social service monteras ner på landsbygden.
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på landsbygd, t
ex genom servicepunkter?

Bra service på landsbygden, t ex genom servicepunkter, gör att orterna blir
mer attraktiva när man slipper åka iväg för allting. De ökar attraktionskraften.
Vi vill utnyttja, där så är möjligt, biblioteken som sådana sammanhållande
punkter
Invånarantalet i Sandvikens kommun har minskat med 15 % de senaste 40 åren.
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni göra
landsbygden till en attraktiv plats för dem?

Vi har en väl fungerande inflyttarservice i Sandviken. Vi arbetar för att behålla
de små skolorna på de mindre orterna utanför Sandviken.
5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

Vi har ett väl fungerande föreningsstöd genom vår Kultur- och
Fritidsförvaltning. Olika projekt som t.ex. LEADER har gjort att föreningar
kunnat mobilisera och göra saker för orten/området

Klimatförändringarna, kommande oljebrist och resursslöseri kräver en omställning i
samhället.
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?

Miljöpartiet har länge varnat för de ekologiska och resursmässiga gränsvärden
som vi håller på att överskrida – eller har redan överskridit. Hållbar utveckling
har varit ett ledord i mp redan från partiets start.
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra för
att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

Landsbygden och lokalsamhället har en långt större motståndskraft mot
framtida kriser av olika slag än urbana centra.

Sandvikens kommun är bland de mest sårbara i landet med ensidigt näringsliv.
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?

Den rankingen sammanhänger med att vi samhället är uppbyggt av beroende
av Sandvik. Det beroendet kommer vi inte ifrån, men det minskar successivt
genom den näringslivspolitik vi för där vi uppmuntrar andra aktörer och
verksamheter. Kungsberget, Högbo, Jernvallen med Göransson Arena är
exempel på helt andra näringslivsgrenar. Vi har också gott om industri- och
handelsmark färdig att tas i anspråk.
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

Kommunens service måste vara (och är) god. Bättre och flexibla
kommunikationer. Att så långt det är möjligt göra lokala upphandlingar.

I kommunens Vision 2025 står inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling
men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.
10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel genom
inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Ja. Men initiativet måste komma från befolkningen själva. Kommunen kan
underlätta men inte driva utvecklingen av landsbygdsråd. Den demokratiska
aspekten måste alltid beaktas i sådana sammanhang.
Svar från Per-Johan Emtell

10 frågor till Sandvikens kommunpolitiker:

Svar från Landsbygdspartiet oberoende
Inför valet har vi inbokade möten i de olika orterna runt om tätorten för att föra en dialog med
innevånarna vad de har för tankar och idéer för att utveckla just sin bygd. Vi vill också satsa
på aktiva och drivande bygderåd som ger människor möjlighet genom delaktighet och
medinflytande.
Att som politiker gissa vad de behöver är inte vår avsikt, det är tillsammans som vi vill skapa
en god landsbygdspolitik. Därför är svaren idag kortfattade då vi tror på den demokratiska
processen och dialogen tillsammans.
Sandvikens kommun ligger efter övriga Sverige när det gäller fiber för data och
telekommunikation.
1. Hur tänker ert parti gå tillväga för att regeringens mål på 90 % fiberanslutning ska bli
verklighet i Sandvikens kommun fram till år 2020?

Se den långsiktiga kommunal planen för fiberanslutningar, stödja de samhällen
som själva tar initiativ till fiber som tex Lövåker/Vattan
Verka för att kommunen släpper Sandnets lönsamhetskrav och i stället aktivt
stöder de byar som vill samt uppmuntrar de byar som ännu inte kommit i gång.
Skolbarn hänvisas till linjebussar.
2. Vill ert parti återinföra särskilda skolbussar på landsbygden, och hur ser ni i övrigt på
infrastrukturfrågorna på landsbygden?

Inget barn på landsbygden ska ha längre att gå till sin skola/skolskjuts än de
som bor i centrum av Sandviken. Hänsyn ska tas till hur skolvägen ser ut,
oavsett var man är bosatt.
En fungerande infrastruktur är den som utnyttjas av de som bor i
kommundelarna, kollektivtrafiken ska vara planerad efter behovet. Tomma
bussar är inte försvarbara, i vissa fall kan avropstrafik vara ett alternativ.
Sjukvård och social service monteras ner på landsbygden.
3. Hur vill ni i ert parti lokalt arbeta för att utveckla och förstärka service på landsbygd, t
ex genom servicepunkter?

Vi tro på service i kooperativ form. Om innevånarna i kommundelarna själva får
ta hand om tex bibliotek, lanthandel, turism, bensinmack, hemtjänst och
förskola enligt modellen Öje servicekooperativ så skapar det engagemang och
arbetstillfällen.
Frågan att bilda byaråd för engagemang och en röst in i kommunen ligger högt
i vår prioritet.

Invånarantalet i Sandvikens kommun har minskat med 15 % de senaste 40 åren.
4. Hur vill ni arbeta för att få fler inflyttare till Sandvikens kommun, och hur ska ni göra
landsbygden till en attraktiv plats för dem?

På landsbygden finns ofta billiga fastigheter för tex hästhållning. För att frigöra
dessa ska lämpliga bostäder finnas för dem som vill sälja sina gårdar men bo
kvar på orten.
Att det finns en lågstadieskola och fritidsaktiviteter är viktigt för dem som
flyttar till landsbygden.
Hyresbostäder för ungdomar och äldre gynnar också att flera väljer
landsbygden, här ser vi gärna privata hyresvärdar med (personligt)
engagemang för orten.
5. Hur vill ert parti arbeta för att stimulera och hjälpa ideella föreningar på
landsbygden?

Föreningar på landsbygden ska ha samma villkor och möjlighet till stöd som
de som verkar i tätorten. Att föra en dialog med de ideella föreningarna är det
viktigaste, se borttagandet av badbryggorna inför sommarlovet 2013 där det
hade blivit ett annat utfall med dialog
Lokalfrågan är också viktigt att komma ihåg, här ser vi ett ökat samutnyttjande
med de lokaler som finns på orten och en möjlighet att själva äga och förvalta
dessa. Drift och underhåll är en stor kostnad så samverkan behövs runt
lokalfrågan.
Klimatförändringarna, kommande oljebrist och resursslöseri kräver en omställning i
samhället.
6. Hur ser ni i ert parti på dessa frågor?

Utbyggnad av alternativa energikällor är en viktig riksdagsfråga, liksom
minskning av koldioxidutsläpp. En långsiktig plan ska finnas på alla nivåer,
från EU till kommunnivå.
För att minska koldioxidutsläpp är miljöbilar/elbilar ett alternativ, se kommande
försök inom hemtjänsten vi har medverkat till att få till stånd.
Kollektivtrafik på landsbygden kan vara avropsreglerade miljöbilar under den
tid av dagen som inte är arbets/skolpendling.
7. Hur vill ni arbeta med dem lokalt? Ge gärna konkreta exempel på vad ni vill göra för
att öka vårt lokalsamhälles motståndskraft.

För att skapa intresse att verka för detta kan olika projekt som tex omställning
Järbo initieras. Flera liknande projekt inom EU:s område finns.
Ge landsbygdens människor möjlighet att ta sin del genom tex effektiv
infrastruktur, jord och skogsbruk i balans, minskad ”krångelfaktor” från
samhällets sida och respekt för medborgare och deras idéer.
Viktigt att alla projekt har en kontaktperson inom kommunens förvaltning för
att få stöd ”att kratta i manegen”.

Sandvikens kommun är bland de mest sårbara i landet med ensidigt näringsliv.
8. Hur vill ert parti arbeta för att förbättra denna situation?

Grunden för att förbättra något är alltid att lyfta ett problem och sedan föra en
dialog. Frågan är av sådan viktig art att det är en regionfråga hur hela regionen
kan använda de ekonomiska resurser och personella kompetenser som finns
att tillgå, se även på EU-nivå. Det är viktigt att hela vårt län kan utvecklas,
samverka och stödja varandra mellan kommunerna.
9. Hur vill ni stärka småföretagen på landsbygden?

Här anser vi att de mindre företagen i kommundelarna måste få utrymme att
expandera och växa. Verka för att översikts- och detaljplaner är aktuella,
minskad “krångelfaktor”, positivt stöd från Bygg&Miljö och Näringslivsenheter.
Stötta utveckling som leder till ökad förädlingsgrad, ekologisk produktion,
närproducerad mat (exempel: produktionsköket i Bergby), justera LOU i stället
för att hitta finurliga lösningar för att runda den. Arbetsförmedlingen har en
viktig roll när det gäller att samverka med kommunledning och
utbildningsväsendet för att säkerställa försörjningen av arbetskraft.
I kommunens Vision 2025 står inte mycket om landsbygdens fortlevnad och utveckling
men staden klarar sig inte utan en levande landsbygd.
10. Är ni beredda att landsbygdssäkra alla kommunala beslut, till exempel genom
inrättande av ett landsbygdsråd som remissinstans?

Ja, självklart! Att utveckla landsbygden kan inte ske på något annat sätt och är
ett av våra främsta mål för att ta tillvara alla de krafter som finns på
landsbygden.
Insänt av Margoth Hansen
Andre vice ordförande äldreomsorgsnämnd
Gruppledare NO

