HEDEMORA KOMMUNS

Landsbygdsprogram

Hembygd, du är sagan från urgråa tider,
sagan om släktets vandring och strider,
seklernas kamp mellan jättar och gudar –
järnbygd, brödbygd ur vildmarkens ro.
Hembygd, du är liv som sig ständigt förnyar,
växande städer, blommande byar,
nutid och framtid, gryning som budar,
renande storm, där det nya skall bo.
Hembygd, du är sagan om fjärrfödda flöden,
människoviljor, människoöden,
segrande drömmar, händer som röja,
storverk som skapats ur nödtid och ve.
(ur Kerstin Heds dikt Hembygd,
ur diktsamlingen BERGSLAG, 1934)
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Landsbygdsprogram
Det här är en kortversion av Hedemora
kommuns Landsbygdsprogram, antaget av
Hedemora kommunfullmäktige den 17 oktober
2017. Programmet beskriver kommunens
ambition och övergripande målsättningar för
Hedemorabygdens utveckling i ett långsiktigt
perspektiv. Landsbygdsprogrammet har tagits
fram i dialog med kommunbygderådet,
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intervjuer med ungdomar och workshops där
företagare, politiker och föreningsrepresentanter
medverkat. Kommunens översiktsplan och
Dalarnas landsbygdspolitiska program har
varit vägledande i arbetet med programmet
liksom kommunens hållbarhetsarbete med
fokusområdena folkhälsa, miljö, jämställdhet
och integration.

En välkomnande
och hållbar kommun
Hedemora kommun ska uppfattas som en
välkomnande kommun, både att bo och verka i.
Vi ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling
där kreativitet och nya idéer ger riktning mot
framtiden. I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och
långsiktig planering. I den ambitionen ingår

att ta tillvara och utveckla såväl stadens som
bruksorternas och landsbygdens livsmiljöer.
Landsbygdsprogrammet ska därför ses som en
del i kommunens strategiska utvecklingsarbete
med fokus på serviceorterna Långshyttan,
Stjärnsund, Dala-Husby, Garpenberg och
Vikmanshyttan.
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Stadens historia är landsbygdens
Det råder ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd eftersom
dessa områden utbyter varor, tjänster och andra nyttigheter med varandra.
Det var handel med den omgivande landsbygdens produkter, som gjorde att
Hedemora som första stad i Dalarna, fick sina stadsrättigheter år 1446. Idag
finns levande orter och byar i alla delar av kommunen.
Det lokala helhetsperspektivet
Med ett helhetstänkande kan landsbygdens
särskildheter tas tillvara och utvecklas.
Utmaningarna är att hitta former för att
upprätthålla en basservice på landsbygden,
att underlätta bostadsbyggande och bostadsfinansiering och att främja näringslivsutvecklingen. Många saker kan utföras på den lokala
nivån, andra sker på kommunal nivå och åter
andra äger rum på nivåer som vi inte styr
över men där vi med gemensamma krafter
kan utöva en påverkan. Kommunens ansvar
omfattar människor som bor och verkar i hela
dess geografiska område. Det finns mot den
bakgrunden ingen anledning att särskilja stad
och landsbygd. Det som däremot gör att det är
relevant med ett landsbygdsperspektiv är att
förutsättningarna för att kunna tillhandahålla
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service och andra viktiga samhällsfunktioner
på landsbygden skiljer sig mot staden. Ett
landsbygdsperspektiv innebär att man i ett
tidigt skede i planerings- och beslutsprocesser
identifierar effekter och konsekvenser så att rätt
prioriteringar kan göras.
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MÅL
Övergripande kommunala beslut ska
vara landsbygdssäkrade. Det innebär
att en konsekvensanalys, som belyser
ett besluts effekter på landsbygden,
ska finnas med i underlaget om det
är relevant för ärendet.

Brett lokalt engagemang
En alldeles särskild tillgång i Hedemorabygden är dess föreningar som med
sitt engagemang och sina insatser medverkar till att skapa attraktiva bygder.
För Landsbygdsprogrammets genomförande spelar representanter för den
ideella sektorn en särskilt viktig roll som kunskapsbanker och samtalspartners
till kommunen. Att utarbeta lokala utvecklingsplaner är ett stöd för att arbetet
sker långsiktigt och inte är beroende av enskilda eldsjälars uthållighet.

Hedemora kommunbygderåd – en samtalspart
Kommunbygderådet är en ideell organisation som samordnar
de aktiva landsbygdsföreningarna och driver för landsbygden
gemensamma frågor. Kommunbygderådet har förutsättningar
att bidra med en fördjupad demokrati genom att fungera som
en kommunikationskanal mellan politiker, tjänstepersoner och
landsbygdsbor.
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MÅLSÄ TTN I N G
Det lokala engagemanget på landsbygden
ska tas tillvara och stimuleras, både genom
resurstilldelning i möjligaste mån och genom
samverkan med Hedemora kommuns ordinarie
verksamheter.
Det ska finnas levande aktiva utvecklingsgrupper på alla serviceorter.
Hedemora kommun ska ha en regelbunden
kontakt med Hedemora Kommunbygderåd.
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Ungdomars inflytande
Unga människor på landsbygden bär på idéer och en vilja att
delta i utvecklingen om de får möjlighet till riktigt inflytande och
att organisera sig på ett sätt som passar dem. Internet har blivit
en allt viktigare mötesplats vid sidan av andra aktiviteter och
fysiska mötesplatser. Nätet har också blivit en kanal för unga att
driva kampanjer och upprop och ytterligare en plats att kunna
organisera sig på. Det behövs alternativ till det traditionella
föreningslivet som kan erbjuda säker och demokratisk dialog
med olika ideella sammanslutningar.
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MÅL SÄTTNING
Ungdomar ska uppmuntras att delta i samhällsplaneringen på ett sätt som passar dem så att
deras syn på vad som är viktigt att satsa på
kan tas tillvara.

Landskapet
Hedemora ingår i Biosfärområdet Nedre Dalälven som står för särskilt höga natur- och
kulturvärden. En stor del av Hedemorabygdens attraktion utgörs av det vackra omväxlande
älvlandskapet med böljande fält, skogklädda berg och många sjöar. Här finns också skyddsvärda
våtmarker med årligen återvändande sällsynta fågelarter. Naturen med sina möjligheter till
upplevelser utgör ett fantastiskt kapital och har en stor attraktionskraft för rekreation/friluftsliv
och turism.
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MÅL SÄTTNING
Hedemora kommun skapar goda
förutsättningar för hållbar turism,
ekoturism och kulturturism i enlighet
med biosfärområdets utvecklingsmål.
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Hedemora kommun tar tillvara de
gröna näringarnas potential att bidra till
ett öppet landskap, biologisk mångfald
och en ökad produktion av lokalproducerade varor och tjänster.

Näringsliv
Landsbygdens basnäringar i Hedemora
kommun är fortfarande de platsbundna
verksamheterna jordbruket, skogsbruket, stålet
och bergshanteringen. Även turistnäringen är
starkt lokalanknuten och då är vårt kulturarv en
stor tillgång. I kommunens mindre orter finns
ett antal företag som är ledande på sina olika
marknader. Ökad jämställdhet och integration
är viktiga tillväxtfaktorer för landsbygden,
liksom att skapa attraktiva företagsmiljöer i de
mindre orterna. Det finns en ökad efterfrågan
på småskaligt närproducerade livsmedel och
upplevelsebaserad turism. En framtidsfråga är
generationsväxlingen inom de företag som finns
i Hedemora kommun och för landsbygden
gäller det framförallt i de gröna näringarna.
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M Å LS Ä TTN I N G
Kommunens insatser stimulerar
och värnar om landsbygdsföretagandet genom att skapa
förutsättningar för ett gynnsamt
företagsklimat som initierar
entreprenörskap och nyföretagande.
Kommunens upphandlingsrutiner
ger möjlighet för mindre och lokala
leverantörer att delta i anbudsförfarande.
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Bostäder och boendemiljöer
Människor som trivs på landsbygden tycker
ofta att det är en fördel att känna större delen
av byns invånare. Det skapar trygghet och en
social sammanhållning. En av hörnstenarna
för utvecklingen på landsbygden är rotationen
på bostadsmarknaden: den äldre generationen
flyttar till lägenheter och villor frigörs för
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MÅL SÄTTNING
Kommunen möjliggör en utveckling
av allsidiga boendeformer och
boendemiljöer på landsbygden för
unga, gamla och barnfamiljer. Även
otraditionella boendeformer ska
beaktas.
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inflyttande barnfamiljer. Möjlighet till bostadsbyggnation i attraktiva lägen kan positivt
påverka ortens utveckling, likaså kan alternativa
boendeformer och boendegemenskap både ha
ett attraktionsvärde och öppna upp för en större
bostadsrörlighet.
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Landsbygdens invånare och föreningar
uppmuntras att aktivt delta i planeringsprocesser som rör boende och
nybyggnation.

Skola och äldreomsorg
Antalet äldre på landsbygden blir allt fler,
vilket ställer särskilda krav på kommunens
verksamheter. En väl fungerande hemtjänst och
hemsjukvård möjliggör för människor att bo
kvar på orten i eget boende med olika former
av stöd. Skolor på mindre orter är en del av
närmiljön på ett mer synligt och tydligt sätt än
på större orter. Skolan blir en del av bygden
och dess identitet En väl utbyggd skola och
barnomsorg är en av de viktigaste faktorerna
när barnfamiljer väljer var de ska bosätta sig.
Om våra ungdomar trivs i de samhällen som
vi skapar, så tryggas också framtiden för våra
äldre.
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M Å LS Ä TTN I N G
Med hänsyn till barnen och
deras utbildnings bästa samt
i den utsträckning underlaget
tillåter behålla skolor och
barnomsorg på landsbygden.
En god utemiljö som stödjer
fysisk aktivitet och därmed en
god folkhälsa bör ses som
allmänna intressen i den
fysiska planeringen.
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M Å LS Ä TTN I N G
En rimlig basservice
ska finnas i hela
Hedemora kommun.
Det innebär att
hushållen inom rimlig
tid ska kunna nå sin
samhällsservice och
även den kommersiella
servicen såsom tillgång till dagligvaror,
betallösningar och
posttjänster.
Oavsett befintliga eller
kommande nedsatta
fysiska/psykiska
förutsättningar ska
man ha tillträde till
viktig service och till
allmänna platser.

Tillgänglig och trygg service
Trots olika förutsättningar ökar befolkningen i
så gott som alla delar av kommunen. Utvecklingen har ändå inte varit tillräcklig för att
stärka kommersiell och kommunal service eller
ens behålla den som finns. Känslan av trygghet i
vardagen är grundläggande för hög livskvalitet.
Det handlar till exempel om en väl utbyggd
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infrastruktur och tillgänglighet till olika servicefunktioner, offentliga som kommersiella.
Utformningen av den fysiska miljön har stor
betydelse för kontakter och gemenskap. Det är
därför viktigt att skapa sociala mötesplatser,
det vill säga platser och torg där människor kan
mötas och umgås.

Kommunikationer & infrastruktur
Bra kommunikationsmöjligheter, såväl fysiska
som digitala, är en kärnfråga för landsbygden;
inte minst för ungdomar. Vägar, buss- och
tågförbindelser är en mycket viktig faktor.
Vägnätet måste hålla en rimlig standard då det
är en förutsättning för tillgänglighet i områden
där bilen fortfarande är det enda alternativet,
och där företagen är beroende av tunga
transporter eller jord/skogsbruksfordon.
Den fysiska närvaron ersätts i allt större
utsträckning av e-tjänster och allt fler efterfrågar
möjligheten att arbeta på distans. Företagen är
beroende av ett snabbt, väl utbyggt och driftsäkert bredbandsnät samtidigt som tillgången
till snabbt bredband är betydligt lägre på
landsbygden än i större tätorter. Miljökrav och
teknikutveckling har lett till en ökad efterfrågan
på infrastruktur för bl.a. laddstationer, bilpooler
och cykelvägar och möjligheten att kombinera
olika transportslag. Det krävs också ett elnät
som har tillräcklig kapacitet och leveranssäkerhet för att företag ska kunna etablera sig
och växa på landsbygden.
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M Å LS Ä TTN I N G
Tillgänglighet till snabbt bredband
oavsett var man bor.
Fungerande kollektiva kommunikationer eller samåkningslösningar
anpassade till den efterfrågan som
finns.
Lyfta till länstransportplanen om
investeringsbehov i statliga vägar.
Fortsätta genomföra investeringar
i och underhålla befintliga
kommunala vägar.
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Kultur och fritid
På landsbygden finns ett aktivt föreningsliv som främjar möjligheten till ett rikt kulturliv. Detta formas både av aktiviteter och
av att kulturarv i byggnader och utemiljöer vårdas och utvecklas,
vilket i sig kan stärka den lokala identiteten. Ungdomar upplever
generellt att kommunen har ett bra utbud av aktiviteter men bor
man på landsbygden behövs bättre kommunikationer för att
kunna ta sig till aktiviteterna. Det är också viktigt att tjejer och
killar, kvinnor och män kan ta del av kultur- och fritidsaktiviteter
på lika villkor.
Samlingslokaler
I många orter finns bygdelokaler och samlingslokaler som kan
vara mötesplatser och utgångspunkter för föreningsaktiviteter.
Samtidigt efterfrågas lokaler som är tillgängliga och funktionella
för en bredare allmänhet, till exempel saknas det lokaler med
internetanslutning där barn och ungdomar kan samlas.
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MÅL SÄTTNING
Hedemora kommun lämnar stöd till aktiva
föreningar som anordnar kultur och fritidsarrangemang i sin bygd.
Kommunen verkar för att det ska finnas tillgång
till idrottsmöjligheter och spontanidrott i samtliga
tätorter.
Det bör finnas fritidsgårdar i kommunens
samtliga tätorter.
Hedemora kommun lämnar driftsstöd till de
bygdelokaler som är tillgänglighetsanpassade.
Samlingslokaler kan utvecklas till servicepunkter
om ingen matbutik finns.
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