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Protokoll för Landsbygdsrådet

Plats: Sockenstugan, Enviken

2018-04-26
Kl. 14.30 -17.00

Närvarande

Ej närvarande

Joakim Storck (C) ordförande

Joakim Nordlund, kommunbygderådet

Carin Gustafsson (M)

Maj Ardesjö, (MP)

Ilona Nyland (KD)

Rolf Gradén (V)

Bo Lindén (SD)

David Bergström, kultur- och fritidsförvaltningen

Tomas Björklund, kommunbygderådet

Jonas Hampus, omvårdnadsförvaltningen

Britt Källström, kommunbygderådet

Jon Bylund (L)

Michael Koij, kommunbygderådet

Gösta Wikman (FAP)

Jan Forssell, LRF

Jessica Wide (S)

Adjungerade

Anna Perols, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanne Stenback, landsbygdsutvecklare, näringslivsavdelningen
Frida Petersson, hållbarhet och planering

Protokoll
Jessica Davidsson, ordförande i Enviken intresseförening hälsar välkomna.
Jessica berättar att Enviken bubblar och den 19 maj är det Enviksdagen, som alla är varmt
välkomna till.
§8

Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.
§9

Föregående protokoll

Landsbygdsrådets rekommendationer till beslut ur Stiftelsen för fritidens främjande i Falu
kommun blev förändrade i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott och Kommunstyrelsen.
Svärdsjö kanotklubbs ansökan gick på återremiss, Sundborns biblioteks ansökningar höjdes
stödet till hela den ansökta summan förutom hyran för lokalen.
Landsbygdsrådet bevakar lokalförsörjningsplanen som kultur och fritid arbetar med,
företrädesvis genom David Bergström.
Protokollet läggs till handlingarna.
§10

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Frida Petersson redogör för planen som är på samråd till slutet på juni.
Viss diskussion kring byggande på jordbruksmark.
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Informationen läggs till handlingarna.
§11

Rapporter

Nästa möte, den 20 juni, blir det specialupplägg. Alla intresseföreningar är välkomna att bjuda
in sina styrelser och valberedningar för en inspirationskväll med Josefin Heed från Hela
Sverige ska Leva. Josefin kommer att leda oss genom en workshop kring hur man kan locka
fler till styrelsearbete. Workshoppen blir kl 17.30-20.00 på Kulturhuset tio14 och om behov
finns har vi landsbygdsråd 16.30-17.30.
BID Svärdsjö, Svärdsjö kommer att dra igång med en BID 2019. Detta blir ett bra exempel
för oss i landsbygdsrådet att följa.
Levande landsbygd, Hanne redogör för att projektet drar igång så snart som namn till
projektgruppen levereras från förvaltningarna.
§12

Övriga frågor

Vika intresseförening funderar kring ideellt engagemang, det finns en oro att kommunen
lägger över verksamheter på det ideella. Samtidigt vill man ha fler engagerade i det ideella.
Viktigt att vi visar på sammanhållningen och utvecklingspotentialen som finns i ideellt
engagemang och att kommunen tar ansvar för sina verksamheter, så länge dessa fungerar.
Parlamentariska gruppen har lagt förslag att Landsbygdsrådet ska se ut som det gör idag.
Detta har passerat ledningsutskottet och går nu vidare till kommunstyrelsen. Det finns delade
meningar kring hur utformningen ska se ut.
Andra förslag från parlamentariska gruppen är att det går från tre till ett hållbarhetsråd, val
och demokratinämnden ska bli en renodlad valnämnd och demokratifrågorna bör ligga hos
kommunstyrelsen. Verksamhetsutskottet kommer att flyttas till utvecklingsutskottet. Miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska få utökat mandat kring detaljplanerna.
Översiktsplaneringen ska ligga kvar hos kommunstyrelsen.
§13

Nästa möte

20 juni med specialupplägg.
§14

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

_______________________________

______________________________

Joakim Storck, ordförande

Hanne Stenback, sekreterare

