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av KF
KOMMUNALA FÖRESKRIFTER. STADGOR – Kommunala föreskrifter av
bindande karaktär som riktar sig mot allmänheten.
Tjänstemannadokument
VERKSAMHETS- & ARBETSPLANER – Planer utarbetas årligen och anger
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RUTINER & REGLER – En sammanställning av aktiviteter inom ett visst
område som anger hur en uppgift ska utföras. Effekten i verksamheten ska
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1 Utveckling på ett hållbart sätt
Sandvikens kommun växer och utvecklas i snabb takt. Vi blir allt fler
människor som ska bo, arbeta, studera och utöva vår fritid i kommunen.
Planeringen bygger på att Sandvikens kommun har 43 800 invånare år 2030.
(tas bort)
I Vision 2025 för Sandvikens kommun finns det för landsbygden viktiga
fokusområdet ”Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle”.
Där anges att: I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika
behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga
drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt
samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens
verksamheter möter människors behov. Med utgångspunkt i Vision 2025 har
kommunfullmäktige en övergripande målsättning att kommunen ska erbjuda
en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. En
framgångsfaktor för detta är att skapa, utveckla och behålla miljöer som är
säkra och attraktiva för människor och näringsliv.
En hållbar tillväxt och bebyggelseutveckling innebär att bebyggelsen i allt
högre grad måste koncentreras till platser med närhet till god kollektivtrafik
som exempelvis i centrala Sandviken, nära järnvägsstationer, i serviceorter
och längs kollektivtrafikstråk. Genom att samla bebyggelse och befolkning,
samt verka för en utbyggd kollektivtrafik, skapas bättre förutsättningar för
närhet till kommersiell och offentlig service, vilket i sin tur ger
stadsbebyggelse, livskraftiga orter och en levande landsbygd.
En hållbar utveckling i Sandvikens kommun bygger på ett samspel mellan
stad och land. För att vi ska ha en attraktiv stad krävs en levande landsbygd
där människor, företag och verksamheter trivs.
Landsbygdens möjligheter
Sandvikens kommun har vid ingången av år 2018 över 39 000 invånare och
cirka en tredjedel bor utanför Sandvikens centralort. En attraktiv livsmiljö på
landsbygden innehåller gott boende och möjligheter till ett rikt liv i form av
arbete, studier, fritidssysselsättning och andra upplevelser liksom goda
kommunikationer samt fysisk och digital infrastruktur. Avgörande är också
såväl samhällsservice som kommersiell service liksom säkra och väl
fungerande lösningar för vatten och avlopp.
Orters och byars unika kvaliteter och karaktärer som bruksmiljöer,
vattennära lägen och jordbruksbygder gör att Sandvikens kommun kan
erbjuda en mångfald av miljöer att bo och vara verksam i. Kommundelarnas
och de mindre tätorternas goda livsmiljöer ska, enligt kommunens
bostadsförsörjningsprogram, lyftas fram i syfte att öka bostadsbyggandet
samt för att nyttja den redan befintliga infrastrukturen.
Genom att vara medveten om landsbygdens specifika utmaningar och
möjligheter ska Sandvikens kommun stärka människors möjligheter att bo,
leva, arbeta och driva företag i alla delar av kommunen.
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Lokalt utvecklingsarbete
För att skapa ett framgångsrikt utvecklingsarbete för bygdens utveckling är
det nödvändigt att ta tillvara på den kunskap och det engagemang som finns
lokalt. Basen är ett rikt kultur- och föreningsliv, aktiva byalag eller
utvecklingsgrupper, politiska partier, lokala mötesplatser i regi av lokala
grupper med flera.
Kommunens att göra-lista



Ge stöd och råd till aktiva byalag eller utvecklingsgrupper.



Initiera regelbundna medborgardialoger med lokalbefolkningen kring
utvecklingsfrågor



Samarbeta med övriga kommuner i regionen.



Delta i och medfinansiera relevanta utvecklingsprojekt inom Lokalt
ledd utveckling genom Leader NeDa och Leader Gästrikebygden

2 Så här gör kommunen för att underlätta
landsbygdsutveckling
Sandvikens kommun arbetar med landsbygdsutveckling bland annat genom
servicepunkter, bredbandsutbyggnad, översiktsplanering, bostadsförsörjning,
kultur- och fritid, näringslivsutveckling och medborgardialog. Områdenas
inriktning styrs genom ett antal av kommunfullmäktige beslutade strategier,
program och riktlinjer och i dessa preciseras vad kommunen ska göra för att
främja utvecklingen på landsbygden. I slutet av programmet presenteras de
centrala dokument för landsbygdsutveckling vilka programmet vilar på.
För att samla och beskriva kommunens arbete med att underlätta
landsbygdsutveckling presenteras de sex fokusområdena bebyggelse,
service, sysselsättning och företagande, infrastruktur och kommunikation,
besöksnäring och turism samt kultur och fritid. Fokusområdena är
summeringar av styrdokumentens kärninnehåll och det löpande arbete som
pågår för att utveckla kommunens landsbygd.
Resonemangen i nedan beskrivna fokusområden bygger på antagandet att
samlad bebyggelse och befolkning skapar bättre förutsättningar för närhet till
kommersiell och offentlig service. Det är i sin tur en bidragande orsak till
livskraftiga orter och en levande landsbygd. För att stärka förutsättningar för
boende prioriteras därför samhällsinsatser till de kommunala serviceorterna
Storvik, Järbo, Årsunda och Österfärnebo inklusive orter utmed stråk till
dessa. Som orter med viss service räknas Kungsgården, Gästrike-Hammarby
och Åshammar.

2(13)

Sandvikens kommun

Datum

Diarienummer

2019-01-14

KS 2018/250

Bebyggelse
Landsbygden erbjuder en mängd olika typer av boenden med olika
kvaliteter och möjligheter. Sandvikens kommun ser
bebyggelseutveckling och boendemiljön som en viktig del i arbetet för en
hälsosam livsmiljö.
Hållbar bebyggelseutveckling

En hållbar bebyggelseutveckling på landsbygden innebär en satsning på
serviceorter och att ny bebyggelse i första hand ska ske i serviceorter eller
genom varsam komplettering av byamiljöer utmed kollektivtrafikstråk och i
stationsnära lägen. Enstaka ny bebyggelse utan närhet till kollektivtrafik kan
vara möjlig men ny bebyggelse och nya vägdragningar ska ta stor hänsyn till
landskapsbild och områdets natur- och miljövärden.
Serviceorter

I Sandviken kommuns serviceorter, orter med viss service (se
Översiktsplanen) och också ett antal andra orter finns goda förutsättningar att
skapa attraktiva boendemiljöer med närhet till god kommunikation, natur,
och utblick över sjöar och odlingslandskap. Samtliga orter visar på möjlighet
till komplettering av befintlig bebyggelse och vissa har identifierade styrkor i
form av möjlighet till bostäder i attraktiva lägen och i vissa fall sjölägen.
Landsbygdsutveckling i strandnäralägen (LIS-områden)

Sandvikens kommun har identifierat ett antal områden i strandnära lägen,
såväl i serviceorter som i orter med viss service vilka bedöms betydande för
att utveckla landsbygden, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan
dispens ges för bostäder eller verksamheter som bidrar till att utveckla
landsbygden. Generellt gäller att LIS-områden kan pekas ut om ett
strandnära läge bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ökat
serviceunderlag utan att tillgången på strandområden begränsas. Ta del av
mer information om identifierade LIS-områden i Översiktsplan för
Sandvikens kommun 2030.
Kommunens att göra- lista:



Främja lokalt inflytande och engagemang i planeringsprocesser och
utveckla arbetsmetoderna för detta.



Beakta intresset för strandnära lägen och attraktiva naturmiljöer som
landsbygd och serviceorter erbjuder.



Ställa sig positiv till omvandling av fritidsbebyggelse till
permanentboende om kraven på lämplig vatten- och avloppslösning,
närhet till kollektivtrafik och god standard på vägar kan tillgodoses.



Verka för att stärka och vårda de unika kulturmiljöer som finns.
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Service
För att det ska vara möjligt att bo, arbeta och driva företag behövs såväl
offentlig som kommersiell service och tillgången till detta är i många fall
en avgörande faktor för en orts tillväxtmöjligheter och attraktivitet.
Tillgång till service är viktigt och en förutsättning för en levande
landsbygd.
Offentlig service kan delas in i kommunal service och övrig offentlig service
som tillhandahålls av stat och region. Här behandlar vi den kommunala delen
av den offentliga servicen.
Offentlig och kommersiell service

För att möjliggöra en god kommunal offentlig service till landsbygden har
ett omfattande arbete gjorts i översiktsplanen för att kartlägga kommunens
orter och den tillgängliga servicen på dessa. I översiktsplanen anges
serviceorter och orter med viss service där kommunen kommer fokusera för
att tillhandahålla god servicenivå för omkringliggande orter, byar och
landsbygd. Hänsyn tas till styrkor, svagheter, möjligheter och hot för
serviceorterna vid planering av kommunal verksamhet för att kunna erbjuda
landsbygden god offentlig service.
Kommersiell service i form av bland annat livsmedelsbutiker och
drivmedelsstationer som drivs i privat regi. Det är i huvudsak
marknadskrafter och enskilda initiativ som styr utbudet av den kommersiella
servicen på landsbygden och de närliggande tätorterna. Hos länsstyrelsen
och Region Gävleborg kan exempelvis investeringsstöd och servicebidrag
sökas av enskilda näringsidkare, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
Sandvikens kommun har antagit en varuförsörjningsplan och den ger
kommunen möjlighet att vara ett stöd för den kommersiella servicen.
Sandviken kommuns näringslivskontor erbjuder vägledande stöd vid
etablering och nystart av företag samt kontakter till kommunens olika
enheter och myndigheter. Näringslivskontoret erbjuder också en väg in till
olika företagsnätverk och som stöd för detta finns kommunens företagslots.
Lokal servicepunkt

I de i varuförsörjningsplanen utpekade orterna Kungsgården, GästrikeHammarby, Järbo, Åshammar, Årsunda, Österfärnebo och Gysinge har
kommunen tagit fram möjligheten för en näringsidkare (exempelvis en
butik) per ort att ansöka om att bli lokal servicepunkt. Det innebär att ett
uppdragsavtal tecknas av näringsidkaren med kommunen om att erbjuda ett
antal servicefunktioner åt kommunen mot en årlig ersättning. Kriterier för
detta framgår av Riktlinjer för servicepunkter, beslutade av
kommunstyrelsen.

Stöd till lokal- och landsbygdsutveckling

Stöd till lokal- och landsbygdsutveckling samt lantbruk finns inom ramen för
bland annat Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU:s Jordbruksfond.
Lokala utvecklingsprojekt inom ramen för Lokalt ledd utveckling (LLU) där
Sandvikens kommun ingår i två så kallade leaderområden: Leader
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Gästrikebygden och Leader Nedre Dalälven. Sandvikens kommun
delfinansierar de ideella föreningar som handlägger lokala
utvecklingsprojekt och finns representerade i dess styrgrupper (LAG – lokala
aktionsgrupper) och har tjänstemän som kontaktpersoner till föreningarna.

Kommunens att göra-lista



Fokusera kommunal service till de utpekade serviceorterna.



Möjliggöra etablering av lokala servicepunkter.



Erbjuda vägledande stöd till företag på landsbygden vid nystart och
etablering och med kontakter till kommunala enheter samt
företagsnätverk.



Medfinansiera och vara stöd till Lokalt ledd utveckling inom
leaderområdena i kommunen.

Sysselsättning och företagande
Näringslivet domineras av enmansföretagare och ligger på över 80 %.
Andelen är något högre på landsbygden. Enligt den regionala
utvecklingsstrategin för Gävleborg 2013-2020 vill unga på landsbygden i
högre grad än unga i städer och tätorter starta företag. Sysselsättningen
inom olika former av handel och service, liksom den offentliga
verksamheten är viktiga för en levande landsbygd. En hållbar
landsbygd ger möjlighet till arbete inom olika verksamhetsområden.
Bredband till företag

I kommunen finns ett stort antal småföretagare vilka ofta har verksamheter
inom småskaligt hantverk, jordbruk och/eller förädling av produkter. För
många av dessa är bredband en förutsättning att verka i en glesbefolkad
kommun. Företagens användning av bredband och internet ökar deras
konkurrenskraft och produktivitet genom bland annat bättre logistik,
effektivare produktion av varor och tjänster samt nya affärsprocesser.
Samverkan underlättas och det är möjligt att ha tätare kund- och
leverantörskontakter.
Lokala leverantörer till kommunen

Genom att kontinuerligt se över inköps- och upphandlingsprocessen arbetar
kommunen för att underlätta för fler små och lokala företag att kunna
leverera varor och tjänster till kommunala verksamheter. Detta sker bland
annat genom att dela upp upphandlingar i mindre delar samt att genomföra
informations- och utbildningsinsatser för potentiella lokala leverantörer och
medarbetare inom kommunkoncernen. Ambitionen är att visa på vilka
möjligheter som finns för lokala företag att bli leverantörer till kommunen
samt bidra till att höja kunskapen hos dessa om hur de kan delta
framgångsrikt i kommunens upphandlingar.
Jord- och skogsbruk

Jordbruket är en näringsverksamhet som förutom livsmedel och energi
skapar arbetstillfällen i kommunen. Jordbrukarna bedriver ofta annan
verksamhet i kombination med jordbruket som till exempel skogsbruk,
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sommar- och vinterunderhåll av vägar etcetera. Det är betydelsefullt att
jordbruket ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas. En sammanhållen
struktur för rationell drift och klara besked om framtida markanvändning är
viktiga faktorer för att jordbrukare ska kunna utveckla och investera.
I Sandvikens kommun är skogsmarken den helt dominerande naturmiljön,
närmare 80 procent täcks av skog. Skogsbruket är en viktig näringsgren och
sysselsätter många människor inom industri, transport och vidareförädling.
Ett aktivt och lönsamt skogsbruk, bibehållande av markens
produktionsförmåga samt fokus på utveckling av nya miljövänliga
produkter från trädråvara har potential att gynna landsbygds- och
näringslivsutvecklingen i kommunen.
Besöksnäring och turism

Sysselsättning inom besöksnäring och turism är betydande för Sandvikens
kommun och en stor del sker på landsbygden, inte minst genom
Kungsberget, Högbo Bruk och Gysinge Bruk.
Kommunens att göra-lista



Se till att det finns mark tillgänglig för sysselsättning och boende.



Underlätta utvecklingen av turism- och besöksnäringen.



Arbeta för en tillgänglig infrastruktur, såväl fysisk som digital, samt
ett fungerande transportsystem.



Särskild hänsyn ska tas vid eventuell exploatering av jordbruksmark.



Kommunal planläggning och annan exploatering ska inte hindra eller
försvåra ett rationellt skogsbruk utan prioritera aktivt brukande.



Skogens potential för naturturism och friluftsliv ska tillvaratas.



Arbetskraft- och kompetensförsörjning, delstrategi 6.1 i kommunens
Näringslivsstrategiska program har bärighet även på landsbygden.

Infrastruktur och kommunikation
Goda kommunikationer samt fysisk och digital infrastruktur är viktiga
förutsättningar för boende och arbete på landsbygden. Tillgång till
säkra och väl fungerande lösningar för vatten, avlopp är exempel på
andra beståndsdelar för att skapa möjligheter till ett gott boende och en
attraktiv livsmiljö på såväl landsbygden som i tätorter.
Hållbart resande

Sandvikens kommun arbetar för ett mer hållbart resande. För att minska
miljöpåverkan från resande och transporter är kollektivtrafik samt gång- och
cykeltrafik viktiga faktorer. Tillgänglighet till goda kommunikationer i hela
kommunen är en nyckelfaktor och för att Sandvikens kommun ska vara en
del i ett effektivt kommunikationsnät. Serviceorterna är viktiga knutpunkter
för kollektivtrafik och övrig infrastruktur kring landsbygden. Ansvaret för
kollektivtrafiken ligger hos Region Gävleborg och flertalet vägar där
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utökade möjligheter till cykeltrafik är tänkbar är statliga, men kommunen har
möjligheter att påverka via dialog och samverkan med regionen, staten och
andra aktörer. Kommunen verkar för en utbyggnad av infrastruktur för
hållbara transporter och möjliggöra att lättillgängligt och kostnadseffektivt
äga och resa med ett miljöanpassat fordon.
Bredband

Bredband kan definieras som infrastruktur som möjliggör hög
kapacitetsöverföring av digitala tjänster och är grundläggande för bland
annat företagande, distansstudier och distansarbete, inte minst på
landsbygden. För de som tänker sig att återvända eller att flytta till
Sandvikens kommun kan ett utbyggt bredband vara avgörande för deras
ställningstagande. Ett väl utbyggt bredband är en förutsättning för att man
ska kunna bo och verka i hela kommunen och kan bidra till en fortsatt positiv
befolkningsutveckling. Därför ser Sandvikens kommun tillgång till bredband
som en viktig tillväxt- och utvecklingsfråga och har tagit fram en
bredbandsstrategi, där visionen är ett bredband i världsklass. Kommunen ska
via Sandnet, som är en del av det kommunala bolaget Sandviken Energi AB,
stötta de initiativ som byaföreningar och andratyper av organisationer tar för
att bygga ut fiber på landsbygden.
Vatten och avlopp

Sandvikens kommun har tagit fram översikt, plan och strategi för vatten och
avlopp som omfattar hela kommunen. Ett viktigt strategiskt vägval är att
vattenförsörjningen måste säkras långsiktigt och därför är överordnad all
annan markanvändning. Nya bostadsområden bör enligt kommunens
vattenplanering i första hand etableras inom befintliga verksamhetsområden
för allmänt vatten och avlopp. Sandviken Energi Vatten AB ansvarar för att
leverera dricksvatten och rena avloppsvatten inom kommunen.
Kommunens att göra-lista



Främja goda möjligheter till kollektivtrafik, samt gång- och
cykeltrafik i hela kommunen.



Bygga ut bredbandsnätet i enlighet med bredbandsstrategin och
stödja bredbandslösningar via fiber på landsbygden.



Verka för säker vattenförsörjning och väl fungerande
avloppslösningar i hela kommunen.
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Besöksnäring och turism
Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i Sandvikens kommun
som skapar många arbetstillfällen. Betydande delar av besöksnäringen
sker på landsbygd och här finns goda möjligheter till utveckling.
Närheten till upplevelser av olika slag är en styrka och Sandvikens
kommun ska stödja och skapa förutsättningar för våra aktörer inom
besöksnäringen att utvecklas enskilt och/eller tillsammans.
Besöksnäringen är en betydande tillväxtmotor för Sandvikens kommun
och för regionen i stort.
Landsbygdens upplevelser är mångfacetterade. Det kan handla om rena
naturupplevelser som att besöka en badsjö, besöka kulturevenemang och
muséer, äta mat eller hyra en stuga eller bo på hotell för att hitta lugn och ro.
Naturområden med rika naturvärden och kulturarv bidrar till landsbygdens
attraktivitet. Det här ger underlag för jobb, företagande och service på
landsbygden.
Besöksnäringen på landsbygden bygger i stort på enskilda initiativ. Det finns
en bred idérikedom på vad som kan förädlas och erbjudas utifrån lokala
förutsättningar. Attraktiva upplevelse- och rekreationsmiljöer är olika för
olika människor. Det är viktigt att alla dessa värden tas till vara.

Kommunens att göra-lista



Skydda och utveckla viktiga natur- och rekreationsområden.



Arbeta för att förbättra förutsättningarna för upplevelsebaserad
turism, exempelvis skidåkning, vandring, löpning, cykling, paddling,
ridning, fiske, mat och hantverk.



Ta fram underlag för att kunna identifiera och peka ut tysta områden.



Arbeta för att kommunikationer förbättras till viktiga friluftsområden.



Arbeta för att förbättra allmänhetens tillgång till stränder.



Synliggöra turism- och besöksnäringen.
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Kultur och fritid
Möjligheterna att leva ett aktivt liv är en viktig fråga för var man väljer
att bosätta sig. Medborgarna ska erbjudas ett gott liv i Sandvikens
kommun och där är kultur- och fritidsområdet en viktig del av
kommunens tillväxt.
Kommunen förvaltar en tradition av en hög ambitionsnivå inom kultur- och
fritidsområdet. Tillsammans med föreningsliv, studieförbund och övriga
civilsamhället skapar kommunen goda möjligheter att uppleva och utöva
kultur, idrott och friluftsliv. Kultur och idrott ska vara tillgänglig för alla
oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar och framförallt ska barn och
unga ska ges möjlighet att upptäcka natur- och friluftsliv.
Kommunen ska utveckla mötesplatser för föreningsliv, kulturupplevelser och
samvaro över generationsgränser i kommundelarna tillsammans med
civilsamhället. Kulturarv i form av exempelvis lämningar, föremål,
byggnader, miljöer, musik, konst, traditioner vårdas och förvaltas för
framtida generationer. Kommunens arbete med kultur- och fritidsfrågor
förtydligas i kommunens kultur- och fritidspolitiska program.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun ansvarar för bland
annat föreningsstöd, investeringsstöd, projektstöd, lägerbidrag, friluftsliv och
fiske samt samordnar kultur i skolan. Samarbete med och stöd till föreningar
och studieförbund genomförs och är viktigt för att utveckla Sandvikens
kulturliv.
Kommunens att göra-lista



Tillgängliggöra kultur och idrott för alla.



Utveckla mötesplatser för föreningsliv, kulturupplevelser och
samvaro i kommundelarna tillsammans med civilsamhället.



Erbjuda barn och unga möjlighet att upptäcka natur - och friluftsliv.



Vårda kulturarvet genom samverkan med och stöd till civilsamhället.
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3 Verktyg för landsbygdsutveckling
Lokal servicepunkt
Med stöd i kommunens varuförsörjningsplan finns riktlinjer för lokala
servicepunkter framtagna. Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den
ska vara ett nav för sin ort och den service som den kan komma att erbjuda
för boende och besökare. Ansökan om att bli en servicepunkt och teckna
uppdragsavtal med kommunen, handläggs av kommunens näringslivskontor.
Ersättning utgår.
Stöd till kommersiell service på landsbygden
Investeringsstöd för exempelvis dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar
och betaltjänstlösningar kan sökas hos Länsstyrelsen Gävleborg.
Servicebidrag kan sökas hos Region Gävleborg.
Bredband
Ett väl utbyggt bredband en förutsättning för att man skall kunna bo och
verka i hela kommunen.
Föreningsstöd
Föreningar i Sandvikens kommun kan söka ekonomiskt stöd för att
genomföra verksamhet och evenemang, samt för investeringar i egna lokaler.
Det kommunala föreningsstödet syftar till att stödja föreningslivet och
därmed skapa möjlighet till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden (LLU)
Metoden främjar lokal utveckling genom att privata, offentliga och ideella
aktörer samverkar för att utveckla landsbygden lokalt. LLU lyfter fram
möjligheterna att utveckla lokala projekt. Tanken är att lokal utveckling
genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Ett lokalt
partnerskap i en bygd har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett
lokalt utvecklingsområde. Sandvikens kommun tillhör LLU-områdena
Leader Gästrikebygden och Leader Nedre Dalälven.
EU:s landsbygdsprogram
Länsstyrelsen hanterar det särskilda stödet till kommersiell service på
landsbygden samt ansökningar om företagsstöd inom det svenska
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.
Stöd och information
Det finns möjlighet att få svar på frågor som rör landsbygdsutveckling
genom att kontakta näringslivskontoret på Sandviken kommun.
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4 Centrala dokument för landsbygdsprogrammet
Nedan presenteras de styrdokument som är mest betydelsefullt för
landsbygdsprogrammets utformning. Det finns också en sammanställning av
övriga referenser som inspirerat programmets utformning:
Vision 2025
Sandviken kommuns Vision 2025 är att i Sandviken är världen alltid
närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Visionen är
det önskvärda tillstånd som kommunen eftersträvar. För
landsbygdsprogrammet är särskilt fokusområdet ”Tillsammans skapar vi ett
öppet och demokratiskt samhälle” aktuellt. Att se till hela kommunens behov
och att stödja lokal utveckling.
Sandviken kommuns översiktsplan
Översiktsplanen är Sandviken kommuns viktigaste och mest långsiktiga
verktyg när det gäller hur mark och vatten ska användas. Den ger också
riktlinjer för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Fokus ligger
bland annat på att peka ut områden för utveckling av landsbygden i vissa
strandnära områden och också på att utveckla pendlarparkeringar och
bytespunkter mellan bil och buss/tåg/båt på strategiska platser.
Bredbandsstrategin
Sandvikens kommun ser tillgång till bredband som en viktig tillväxt- och
utvecklingsfråga. Ett väl utbyggt bredband är en förutsättning för att man ska
kunna bo och verka i hela kommunen. Målet är att alla hushåll och företag
bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och
service via bredband.
Varuförsörjningsplanen
I varuförsörjningsplanen fastställs att en grundläggande service är viktigt för
utveckling och ökad tillväxt i Sandviken kommun. Tillgång till dagligvaror,
drivmedel och mötesplats på orten är en förutsättning för företagande,
boende och besöksnäring. För att stärka den lokala handeln och
bensinmacken i de mindre tätorterna ges möjlighet inom ramen för
varuförsörjningsplanen att ansöka om uppdragsavtal för att tillhandahålla
servicepunkter. På servicepunkterna ska man till exempel kunna träffas över
en kopp kaffe, göra sina ärenden på internet och ta del av information via
broschyrer samtidigt som handeln stärks.
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Riktlinje för lokal servicepunkt
Med stöd i kommunens varuförsörjningsplan finns riktlinjer för lokala
servicepunkter framtagna. Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den
ska vara ett nav för sin ort och den service som den kan komma att erbjuda
för boende och besökare. Servicepunkten ska vara den naturliga
mötesplatsen i en tätort. Berörda orter är Kungsgården, Gästrike-Hammarby,
Järbo, Åshammar, Årsunda, Österfärnebo och Gysinge vilka definieras i
kommunens varuförsörjningsplan.
Ansökan om att bli en servicepunkt och teckna uppdragsavtal med
kommunen där en ersättning utgår handläggs av kommunens
näringslivskontor.
Bostadsförsörjningsprogrammet
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar att tillsammans med exempelvis
översiktsplanen skapa beredskap för tillväxt och näringslivsutveckling. Detta
kan i sin tur ge möjligheter att belysa långsiktigt viktiga planeringsstrategier
för kommunens utveckling, samt att graden av händelsestyrd planering kan
minskas.
Kommunens arbete med bostadsförsörjning bygger på följande övergripande
mål:
 Alla invånare i kommunen ska kunna erbjudas en god bostad till
rimlig kostnad i en god boendemiljö med bra boendeservice.
 Tillgången på bostäder ska vara attraktivt och stimulera till
inflyttning i kommunen.
 Utvecklingen av boendet och bostadsområdena ska präglas av strävan
mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet såväl vid
nybyggnation som vid insatser i befintliga bostadsområden.
Kultur- och fritidspolitiska programmet
Kultur- och fritidspolitiska programmet syftar till att skapa möjligheter för
att fortsätta det framgångsrika arbetet inom kultur- och fritidsområdet. I
programmet lyfts att föreningsliv, studieförbund och övrigt civilsamhälle
spelar en viktig roll.
Näringslivsstrategi
Näringslivsstrategin ska vara grunden för kommunens arbete med att skapa
ett hållbart företags- och förnyelseklimat som ligger i linje med Vision 2025.
Den ska främja såväl nyföretagande som utveckling i befintliga företag –
oavsett bransch – samt göra kommunen attraktiv för nyetablering.
Strategin ska främja öppenhet för nya idéer och innovation. Den ska
tydliggöra kommunens insatser inom det näringslivspolitiska området och
inom de övriga områden som främjar ett gott företagsklimat.
Ett specifikt delmål i näringslivsarbetet är en levande landsbygd genom
möjlighet till företagande.
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Vatten- och avloppsstrategi för Sandvikens kommun
I VA-strategin anges ett antal strategiska tillvägagångssätt för att nå de
behov som redovisas i VA-översikten. Det mest angelägna behovet är att
säkra dricksvattnet långsiktigt. Strategin genomsyrar därför detta
skyddsbehov.
Övriga referenser
”Nya möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020”
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