Frågor inför valet 2014
Frågor till politiska partier i Sandviken inför val till Kommunfullmäktige
Frågorna är ställda i ett öppet mail till följande partier
Politiskt parti

Svar från

Centerpartiet

C

Carl-Ewert Olsson (3/9)

Folkpartiet

FP

Nils-Gunnar Kempe (10/9)

Kristdemokraterna

KD

Leif Jönsson (3/9)

Moderaterna

M

Daniel Sjöberg (12/9)

Miljöpartiet

MP

Jan Eriksson (10/9)

Socialdemokraterna

S

Peter Kärnström (10/9)

Sverigedemokraterna

SD

** svar saknas **

Vänsterpartiet

V

Bernt Jonsson (8/9)

L

Mats Mattsson (5/9)

Ytterligare förfrågan
Landsbygdspartiet (5/9)

Öppet mail den 3/9 2014
Hej,
Jag skulle vara tacksam om ni kan svara på några frågor för att hjälpa oss i Jäderfors att ta ställning inför valet
till Kommunfullmäktige i Sandviken.
1. Hur anser ni investeringsbalansen är mellan landsbygd och tätort inom kommunen?
2. Vad vet ni om Jäderfors?
3. Vilka aktiviteter/investeringar har gjorts inom Sandvikens kommun under pågående mandatperiod
för att utveckla Jäderfors i positiv riktning?
4. Vilka frågor kommer ni att driva aktivt som kommer att påverka Jäderfors utveckling positivt
direkt/indirekt under kommande mandatperiod?
Tips: titta gärna på Jäderforsbornas visioner (OBS menyn till vänster på visionssidan) som en del i Lokal
utvecklingsplan (mars 2009) för Jäderfors.
Detta mail har skickats till dom politiska partier i Sandviken som har representation i Riksdagen. Var vänlig att
skicka underlaget till den som bör kunna svara på frågorna.
Svaren, inklusive namn på den som har svarat, kommer att redovisas på Jäderfors hemsida.
Tack på förhand för hjälpen!
Jäderforsbygdens egen hemsida
Hans Pålsson
Ansvarig
(Punkt 5, Övriga kommentarer, har lagts till i efterhand utifrån ytterligare kommentarer från partierna)
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Sammanställning frågor och inkomna svar:
1. HUR ANSER NI INVESTERINGSBALANSEN ÄR MELLAN LANDSBYGD OCH TÄTORT
INOM KOMMUNEN?
C

- I stort sett all kommunal investering sker i centralorten

FP

- Stora investeringar görs inom tätorten, en bedömning är att mer investeras i tätorten.

KD

- Nej det är inte balans i investeringarna mellan stad och landsbygd. När Sandviken
omnämns så är det tätorten som avses.

M

- Investeringar i centralorten är betydligt större än på landsbygden!

MP

- Balansen har hitintills varit till centralortens fördel, och Miljöpartiets vilja är att
offentlig service, skola och äldreomsorg med fördel kan bedrivas i den stadsnära
landsbygden. Där är Jäderfors särskilt lämpligt med sitt läge och med bättre
kollektivtrafik, t.ex. en mix av tidtabellstyrd busstrafik och anropsstyrd
kollektivtrafik skulle ett äldreboende och flerfamiljshus kunna byggas på orten. Det
kräver en översiktsplan för hela Sandvikens Kommun som MP har efterfrågat och
som förhoppningsvis kommer.

S

- Kommunens investeringsbudget har inte ett kriterium där den viktar landsbygd
mot stad. Investeringarna utgår från behov. Exempelvis investerar kommunen i
elevdatorer en elev en dator. Om man då tittar vart eleverna bor så är det givet att
landsbygden har fått mindre eftersom det bor fler elever i staden. När kommunen
investerar i en ny avfart vid Tuna så gynnar det hela kommunen inklusive Jäderfors.

SD

-

V

- Investeringsbalansen är av naturliga skäl en övervikt för tätorten, men det
betyder inte att vi i Vänsterpartiet är nöjd med det. Vi vill naturligtvis skapa en
bättre balans i detta och en förbättring för Jäderfors. Se utdraget ur vårt
partiprogram här nedan

L

- En av anledningarna till att vi har bildat Landsbygdspartiet Oberoende är att vi
tycker att balansen mellan satsningar i staden och landsbygden är sned. Vi vill ha
en rättvisare fördelning. Behoven av investeringar ska inte komma från
tjänstemännen utan behov av förändringar i bygden ska komma via lokala byalag
och lokala utvecklingsplaner.
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2. VAD VET NI OM JÄDERFORS?
C

- Hyfsat tror jag, men naturligtvis mycket lära så jag skulle verkligen vilja träffa dig
och din organisation

FP

- Jäderfors är väl beskrivet på nätet med befolkningsutveckling, skola och
aktiviteter och er egen hemsida.

KD

- Vi känner Aino Blom – en stöttepelare i vårt samhälle. Jäderfors Holme, tidigare
många duktiga orienterare, Lindströms åkeri, …

M

- Jäderfors har mycket! Skola, idrotten, Jäderfors Holme och är beläget nära
centralorten men ändå på landet.

MP

- Jag, som svarar på detta har bott i Jäderfors sedan 1996, och känner bygden rätt
bra. Jag vet att det finns många driftiga och kunniga bybor, som driver olika typer
av företag, och har gjort så sedan länge. Jag vet att Jäderfors byskola är en väl
fungerande skola, med mycket goda resultat genom åren, mycket beroende på att
stora insatser nu och tidigare gjorts av skolpersonal och skolledare bosatta på
orten. Det finns definitivt utvecklingsmöjligheter för orten inom gröna näringar och
fritids-och upplevelsenäringar, likväl som mer traditionella branscher. MP vill att
det görs satsningar på dessa områden för att bredda basen för jobbskapande även
utanför centralorten.

S

- Vad vi vet om Jäderfors är att det har historiska anor. De flesta ca 600 som bor i
Jäderforsbygden arbetar i Sandviken. Jäderforsbygden har förhållandevis hög andel
företagande.

SD

-

V

- Vet en del om Jäderfors, men det kan bli bättre

L

- Eftersom Patric Hellström från Jäderfors sitter med i vår fullmäktigegrupp får vi
regelbunden information om vad som är på gång.
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3. VILKA AKTIVITETER/INVESTERINGAR HAR GJORTS INOM SANDVIKENS KOMMUN
UNDER PÅGÅENDE MANDATPERIOD FÖR ATT UTVECKLA JÄDERFORS I POSITIV
RIKTNING?
C

- Inte mycket, mig veterligt

FP

- Under mandatperioden har en översyn av VA utförts. Fiber till hemmet har
startats under mandatperioden.
- Jag känner inte till om majoriteten har gjort något för Jäderfors.

KD

- För tre år sedan ställde vi en fråga till kommunalrådet Peter Kärnström om avfart
vid Tuna. Det var enligt svaret Trafikverkets bekymmer och inte kommunens och
att förskottera pengar till Trafikverket var inte tal om. Två år senare så skall
kommunen bekosta hela avfarten. Sådan är politiken – när bra förslag kommer från
fel håll. Annars är det dåligt med riktade saker mot Jäderfors.

M

- Några direkta investeringar har jag tyvärr inte kunskap om. Förutom satsningarna
på fiber kan jag nog bara nämna att det årligen bidras med pengar till
idrottsföreningen via föreningsutskottet.

MP

- Tyvärr har jag för lite kunskap om detta för att kunna ge ett bra svar på frågan.
Vad jag tror är att Sandnet dragit fram fiber till avlämningspunkter för bredband,
men jag kan ha fel. Investeringar borde ha gjort i underhåll av vattenförsörjningen,
men detta har nog inte blivit gjort. Istället har man fått rycka ut och reparera
skador.

S

- Vi tittar på hela kommunen och inte enskilda kommundelar.
- Som exempel har vi arbetat för en cykelväg till Jäderfors utifrån det behov som
finns.
- Som nämnts tidigare en elev en dator.
- Vi har också förberett Tuna området det gynnar Sandvikens kommun.

SD

-

V

- Tyvärr vet jag för lite om investeringarna i Jäderfors, men så mycket vet jag, de är
inte några stora pengar kan jag tro (kan försöka ta reda på det). Vi får oftast ta tag i
detta själva, se bara på vårt fiberprojet och som jag i allra högsta grad är inblandad
i. I den frågan har vi fått mycket stöttning av Sandnet och kommunens IT-strateg.
Tror att det är en framkomlig väg att vara aktiva och påverka de styrande i olika
beslut.

L

- Landsbygdspartiet har inte kommit in i komunfullmäktige ännu så vi kan ej uttala
oss om vad som hänt under innevarande mandatperiod.
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4. VILKA FRÅGOR KOMMER NI ATT DRIVA AKTIVT SOM KOMMER ATT PÅVERKA
JÄDERFORS UTVECKLING POSITIVT DIREKT/INDIREKT UNDER KOMMANDE
VALPERIOD?
C

- Cykelvägen definitivt.
- Kollektivtrafik som stämmer överens med behoven.
- Delade upphandlingar som lyfter fram konkurrenskraften från små- och
medelstora företag, ex vis gynnar dom gröna näringarna, jordbruksmarken som ni
har som en stor tillgång.
- Möjlighet att åldras i orten måste skärskådas.
- Skolan som ett nav i en bygd

FP

- Er vision på hemsidan är bra och från folkpartiet har vi sedan länge drivit att det
skall finnas en cykelväg.
-Skolan skall vara komplett med slöjdsal och få fortsätta att vara F-6 skola.
-I folkpartiets budgetförslag har vi lyft fram "omställning Järbo" som något som
skulle drivas i alla kommundelar.
- För folkpartiet är det en valfråga att inrätta områdesstyrelser med demokratiskt
valda ledamöter utan beslutsrätt och med en politiker som ordförande. Syftet med
områdesstyrelserna skulle vara att fungera rådgivare och remissinstans till
kommunen.

KD

- Vi driver frågan om cykelväg mellan Jäderfors och Sandviken. Den frågan har
drivits sedan minst 30 år tillbaka och utlovats ett antal gånger. Flera olyckor med
dödlig utgång eller invaliditet hade kunnat undvikas om löftet infriats. Att skylla på
vägverket är ett bra sätt för kommunen att slippa driva frågan. Vägen över
Prästbricken är inget alternativ för Jäderforsborna. Ingen cyklar gärna den vägen
ensam f.a. inte vid skymning eller mörker.
- Vi motionerar i kommunfullmäktige om borgen av kommunen för föreningar som
vill på skynda utbyggnaden av bredband, så att pengarna, för att överbrygga
spannet mellan investeringen och utbetalningen från staten, kan lånas i bank.
- Att skolan finns kvar är också ett KD- förslag tillsammans med M. Vi drev frågan
när skolan för andra gången på bara ett par år hotades med nedläggning minst två
gånger. Som väl är ökade inflyttningen av barnfamiljer och då byggdes även
Backastugans förskola även det ett önskemål från KD, då många föräldrar klagade
över att de fick lämna sina barn till flera olika förskolor i Sandviken.

M

- Vi vill se en cykelväg till Jäderfors och en kollektivtrafik som fungerar.
- Bredband till alla!
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- Vi värnar om skolan och idrotten i Jäderfors som ska vara en knytpunkt för alla i
Jäderfors. Skolan i Jäderfors ska vara kvar.
- Jäderfors är så nära beläget centralorten och efter att Tuna avfarten är byggd och
i takt med att vatten och avlopp kommer så skulle man kunna skapa många
attraktiva energisnåla bostäder i anslutning till Jäderfors! Vi har ju bostadsbrist
i Sandviken och lantligt läge men nära stan är något jag tror många vill ha. Det
skulle dessutom skapa mer liv i Jäderforsbygden.
- Småföretagare på orten ska ges bra förutsättningar att växa.
MP

- Vi kommer att kämpa för att byskolor ska få vara kvar och rustas vid behov och
kompletteras med verksamhetslokaler som saknas.
- Satsningar på gröna näringar kommer att ge nya jobb, och vi vill att samarbete
inleds med byaråd eller liknande för att göra rätt saker på rätt sätt.
- Vi vill ta bort sjuklöneansvaret helt för företag med upp till 10 anställda. Det
gynnar småföretagare, som kan våga anställa 1 eller 2 personer.(Detta är
naturligtvis ingen kommunal fråga, men betydelsefull).
- I Jäderfors skulle det kunna byggas energisnåla och klimatsmart hus.
Entreprenörer i energibesparingsbranschen på orten kan bli delaktiga i denna
satsning, och orten skulle kunna bli ett miljöföredöme i regionen.
- Det finns även möjligheter för produktion av närproducerad och ekologisk mat i
denna klassiska jordbruksbygd.
- Naturligtvis vill vi ha en cykelväg till Sandviken, och det kommer det att bli oavsett
vem som vinner valet. Frågan är bara när.

S

Det vi säger i vårt valmanifest är att tillsammans ska vi skapa en kommun som
växer och det ska vi göra bland annat genom en levande landsbygd och ett levande
centrum.
- Vi ska stödja initiativ för att bygga ut fiber på landsbygden.
- Två frågor som vi arbetar med är cykelväg och utvecklingen av Tuna med en ny
avfart från E16,
- Vi kommer också att satsa på den kommunala servicen, starta medborgarservice.
- Kommunen har också tagit beslut om en bredbandstrategi.
- Arbete med översiktsplan kommer att fortgå och dragning av vatten och avlopp
är på gång till Jäderfors.

SD
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V

- Har lyckats påverka Sandviken kommun, Kultur och Fritid så att stigen från
Hälsans stig och förbi Sunnanäng till Prästbricksvägen kommer att plogas vintertid,
från och med i vinter och i samband med att hälsans stig plogas. Dialogen
fortsätter om ytterligare åtgärder på stigen, upparbeta underlaget (förbättra
grusunderlaget), slyröjninng, gräsklippning av kanterna och naturligtvis lyse till och
med Prästbricksvägen fram till Örtagårdsvägen.
Utdrag ur vårt partiprogram:
LANDSBYGGDEN ÄR EN LIVSKRAFT
- Kommundelarna är viktiga - här måste människor kunna leva och bo. Vi ställer oss
bakom kraven på en väl utbyggd samhällsservice i alla kommundelar. Även lokala
näringsverksamheter behöver utvecklas. Ett exempel är den spännande
utvecklingen av förnyelsebar energi och ekologisk mat i Järbo. Den här typen av
initiativ vill vi stödja med bland annat ett utbyggt fibernät.
Så en röst på Vänsterpartiet borgar för en bra dialog med politiken i frågan. Vi
politiker kan inte klara detta själv, men med ett samarbete med Er Jäderforsbor
borgar för att det görs framsteg.

L

2014-09-12

- Om man studerar Landsbygdspartiets valmanifest där vi räknat upp prioriterade
områden så berörs samtliga delar som ni har i er vision. Att det förhåller sig så
beror sannolikt på att vi utformat vårt valmanifest utifrån de lokala
utvecklingsplanerna som togs fram 2009.
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5. ÖVRIGA KOMMENTARER
C

- Ha en fantastisk dag i en förhoppning om en ljusnande framtid.
- Valet blir en ödesfråga

FP

-

KD

-

M

- Vi har ett viktigt val framför oss den 14:e september
- Vi lovar inte allt till alla! Men det vi lovar håller vi!

MP

-

S

Tack för dina frågor
- Vi socialdemokrater ställer inte sjuka mot friska, äldre mot yngre, män mot
kvinnor, stad mot landsbygd eller den som arbetar mot den som förlorat sitt
arbete. Vårt Sandviken är ett öppet samhälle som är mångkulturellt, demokratiskt,
jämställt och jämlikt.

SD

-

V

- Har fått uppdraget att svara på dina/era frågor, vet inte varför, kan vara för att
jag (som ni vet) själv bor i Jäderfors. Inte bara därför, naturligtvis är vi i
Vänsterpartiet för en bibehållen landsbygd och en utveckling av densamma.
- Jag var själv med att ta fram utvecklingsplanerna för Jäderfors och kommer
naturligtvis att föra fram dessa i arbetet med Sandvikens översiktsplan. Jag är en av
politikerna som kommer att delta i det arbetet. Finns också en tjänstemannagrupp
som jobbar med densamma.

L

- Tack för möjligheten att sprida information om vårt parti.
- Vi kommer att vara representerade på omställning Järbo´s cykeltur i morgon 6
september kl. 12.
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