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6. Motion om inrättande av landsbygdsberedning – svar
Dnr 2015/237-109
Harald Hjalmarsson (M) skriver i en motion, för den moderata kommunfullmäktigegruppen, ett förslag om att införa en landsbygdsberedning för
innevarande mandatperiod. En beredning får sitt uppdrag från kommunfullmäktige utifrån att det finns ett behov av nya strategier eller riktlinjer.
Beredningsledamöterna utses av partierna, och består oftast av
personer som har andra politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 150, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 7 augusti 2017 förslag
till svar på motionen. Förvaltningen anser att de frågor som motionären
lyfter upp är viktiga för hela vår kommun, men kanske särskilt för
landsbygderna. Det utvecklingsarbete som sker i landsbygderna och i
våra tätorter baseras dock ofta på idéer, initiativ och engagemang hos
det lokala föreningslivet. I den antagna budgeten för 2018 finns ett
uppdrag till kommunstyrelsen att forma ett landsbygdsråd med
deltagare både från politiken och bygderna. Rådet blir en arena där
kommunen regelbundet kan möta företrädare för landsbygderna. Den
gemensamma kunskapen hos medborgare och politiska företrädare
bedömer vi vara en framgångsfaktor för kommunens arbete.
I och med att detta råd bildas bedöms inte behovet av en landsbygdsberedning kvarstå, i den form som motionären beskriver.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till uppdrag om landsbygdsråd i beslutad budget för
2018 anse motionen om införande av landsbygdsberedning besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar som tillägg att tidigare beslut om uppgift
att ta fram ett landsbygdsprogram förs över till det kommande
landsbygdsrådet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.
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Ks § 264 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigare beslut om uppgift att ta fram ett landsbygdsprogram förs
över till det kommande landsbygdsrådet, samt
att med hänvisning till uppdrag om landsbygdsråd i beslutad budget för
2018 anse motionen om införande av landsbygdsberedning besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-28, § 264
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 7 augusti 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-27, § 150 (utsänd tidigare)
Harald Hjalmarssons (M) motion 24 april 2015 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Motion om införande av landsbygdsberedning – svar
Harald Hjalmarsson (M) skriver i en motion, för den moderata kommunfullmäktigegruppen, ett förslag om att införa en landsbygdsberedning för innevarande
mandatperiod. En beredning får sitt uppdrag från kommunfullmäktige utifrån att det
finns ett behov av nya strategier eller riktlinjer. Beredningsledamöterna utses av
partierna, och består oftast av personer som har andra politiska uppdrag.
Enheten för samhällsbyggnad anser att de frågor som motionären lyfter upp är viktiga
för hela vår kommun, men kanske särskilt för landsbygderna. Det utvecklingsarbete
som sker i landsbygderna och i våra tätorter baseras dock ofta på idéer, initiativ och
engagemang hos det lokala föreningslivet. I den antagna budgeten för 2018 finns ett
uppdrag till kommunstyrelsen att forma ett landsbygdsråd med deltagare både från
politiken och bygderna. Rådet blir en arena där kommunen regelbundet kan möta
företrädare för landsbygderna. Den gemensamma kunskapen hos medborgare och
politiska företrädare bedömer vi vara en framgångsfaktor för kommunens arbete.
I och med att detta råd bildas bedöms inte behovet av en landsbygdsberedning kvarstå,
i den form som motionären beskriver. Med hänvisning till beslutad budget för 2018
anser vi därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till uppdrag om landsbygdsråd i beslutad budget för 2018 anse
motionen om införande av landsbygdsberedning besvarad.
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