Hej!
Som styrelseledamot i Framtid i Linghed lämnar jag å föreningens vägnar remissvar på Tillväxtprogrammet
2020, samt Folkhälsoprogrammet 2020 diarienummer KS0216/14.
De glasögon jag haft på mig vid genomläsandet har varit landsbygdens perspektiv och hur landsbygdens
intressen och möjligheter inkluderas i programmet.
Först och främst är jag positiv till bägge programmens förankring i Hållbar utvecklings tre dimensioner.
Övriga synpunkter:
Tillväxtprogrammet:
Landsbygden är inte inkluderad och integrerad i texten utan läggs till i olika bisatser. På s 5 står under
punkt 3 Livsmiljö och byggande
Strävansmål
"Falun har en levande stadskärna och attraktiva boendemiljöer" Landsbygden borde kunna inkluderas i
rubriken.
Kanske en förklaring om vad som menas med Falu kommun och vad som inkluderas kunde vara på sin
plats både i Tillväxt- och Folkhälsoprogram.
Som det nu är omnämns vi på landsbygden för första gången i Tillväxtprogrammet s 5, i stycket längst ned:
"Längre bort blir karaktären en annan. Där är näringslivet mer präglat av småföretagande samt jord - och
skogsbruk. Allt fler långpendlar till stadens arbetsutbud" Går det att inkludera oss bättre?
På s 6 Under Strategier Upplevelser så står en text om att Landsbygden bidrar till ett attraktivt Falun...
Det är ingen strategi, utan en beskrivning. Lägg till ett hur.
På s 9 listas vilka parter som ingått i dialog i framtagande av Tillväxtprogrammet. Där saknas, så vitt jag ser
representation från landsbygden.
Påminnelse: Dalarnas attraktionskraft som län bygger mycket på natur och landsbygd. Att storskiftet inte
fick det genomslag i Dalarna som i övriga Sverige i början av 1800-talet påverkar länet än idag; här finns
byar, bygemenskap och mer levande landsbygd än på många håll i Sverige. Detta gör Dalarna unikt. Men
den levande landsbygden är ingen självklarhet. Den bör ses och uppmärksammas. Insatser behöver göras.
De kommundelsmedel som delats ut till kommundelarna har gjort stor nytta. I byarna finns det stor kraft och
initiativförmåga, även i byar utanför de märkliga gräns på två mils radie som återfinns i texten. Inkludera,
integrera och lyft fram hela landsbygden som en del i Faluns Tillväxtprogram!
Synpunkter på Folkhälsoprogrammet:
Någon särskild kunskap inom folkhälsa besitter vi inte inom föreningen; vi förutsätter att de områden som
lyfts fram i programmet är de mest relevanta att arbeta med, vilket de också ur mitt lekmannaperspektiv
förefaller vara.
Även här kan landsbygdens perspektiv lyftas in. Önskvärt skulle vara att vid framskivande konsekvent
tänka, "hur fungerar det för landsbygden?"
Vad innebär service på landsbygden? Mötesplatser? Närhet? Kommunikation? Ungas utbud av
fritidsaktiviteter på landsbygden? Hur blir landsbygden delaktig? Finns det några studier på skillnader i
hälsa mellan stad och landsbygd? På s. 3 där det står att Falu kommun är en inkluderande kommun, borde
man kunna lägga till "stad och landsbygd" eller liknande.
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