1 (5)

Protokoll för Landsbygdsrådet

Plats: Vikasundet, Vika

2020-10-27
Kl. 13.00-17.00

Närvarande

Ej närvarande

Mats Dahlberg (M) Ordförande
Agneta Ängsås (C)
Maud Pettersson (L)
Jonas Lennerthson (S)
Maj Ardesjö (MP)
Rolf Gardén (V)
Veronica Zetterberg, kommunbygderådet

Thomas Strömberg (KD)
Kjell Nylén (SD)
Anders Runström (FAP)
Jonas Hampus, omvårdnadsförvaltningen
Anna Perols, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Britt Källström, kommunbygderådet
Michael Koij, kommunbygderådet
Joakim Nordlund, kommunbygderådet
PG Holmqvist, LRFs kommungrupp (via länk)
David Bergström, kultur- och fritidsförvaltningen (via länk)

Adjungerade

Hanna Wickström, landsbygdsutvecklare, näringslivskontoret
Hanne Kringstad, projektledare, näringslivskontoret

Protokoll
§46

Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och en presentationsrunda genomförs. Jonas Lennerthson utses till
justerare för protokollet.
§47

Presentation av Dalarnas Regionala Livsmedelsstrategi

David Levrén, Dalarna Science Park och Stina Ernstsson, LRF Dalarna Gävleborg presenterar
arbetet med Dalarnas Regionala Livsmedelsstrategi som lanserades sommaren 2019.
Sveriges nationella livsmedelsstrategi har målet ”en ökad livsmedelsproduktion”. Vilket när
det lanserades var ett tydligt ställningstagande om vad regeringen vill med den svenska
livsmedelsproduktionen.
I den regionala strategin finns fyra övergripande projekt; En stärkt livsmedelskedja,
Samverkan i Matkedjan, FRODA och Offentlig Gastronomi. Anledningen till att arbetet
fokuseras till projekt är att det i dagsläget inte finns en långsiktig finansiering för att arbeta
med livsmedelsförsörjning utan aktörer som arbetar främjande är projektberoende.
Projekten leds av olika aktörer som samverkar, det är länsstyrelsen som leder En stärkt
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livsmedelskedja, LRF leder arbetet med Samverkan i matkedjan, Dalarna Science Park leder
FRODA och Offentlig gastronomi leds av tidigare kostchefen i Rättvik, Anders Frodig.
I Dalarna producerar vi idag 46% av råvarorna lokalt, men vi har en potential att producera
90%. Mycket av maten vi äter importeras och vi konsumenter styr mycket av det som
produceras och finns i butikerna. För att utveckla den lokala maten så måste bönderna
utveckla marknadsstrategier, innovativa lösningar inom livsmedelsproduktionen osv.
Stina och David bjuds in till nästa höst för att få uppföljning av projekten och arbetet med den
regionala livsmedelsstrategin.
Länkar till regional livsmedelsstrategi samt siffrorna som presenterades om livsmedelskedjan
i Dalarna:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.28b736e116b92f026bc1a62/1561705120404/Dalar
nas%20regionala%20livsmedelsstrategi.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2020/202009-livsmedelskedjan-idalarnas-lan.html
§48
lantbruk

Företagspresentation av Erik och Emriks högkvalitativa gårdskött och

Erik och Emrik är uppvuxna på varsin gård på varsin sida om Toftan, Svärdsjöbygden. På den
ena gården bedrivs mjölkproduktion och på den andra köttproduktion. Under torråret 2018
inleddes ett starkt samarbete för att få ihop foder till djuren. Maskiner delades, gräsplättar
klipptes och tillsammans klarade man foder till djuren. För att få bättre lönsamhet på de djur
man var tvungna att slakta pga foderbrist så började man sälja köttlådor och detaljer lokalt
via Facebook. Samarbetet har succesivt ökats och lönsamheten lika så. Efter att ha fått prova
en charkvagn från Gävleborg så investerar man nu i ett eget charkuteri, slakten lejer man ut
till slakterier i området.
En utmaning har varit att få konsumenter att förstå att det finns bra lokalt kött som produceras
i enlighet med livsmedelskontroller samt säljs utanför den svarta marknaden. En annan har
varit att gårdarna är konventionella då de har små åkrar som gör att de måste plöja mycket för
att få bra skörd vid ekologisk odling. Gårdens djur får precis som ekologiska djur vara ute på
somrarna.
Idag säljs köttet via Rekoringar på flera platser i Dalarna och via en egen hemsida.
Landsbygdsrådets arbetsutskott tillsammans med näringslivskontoret föreslås göra ett
företagsbesök hos Erik och Emriks gårdar.
§49

Presentation gröna näringar LRF

”Växer blåbär i skogen?”
PG Holmqvist presenterar LRFs arbete med de gröna näringarna.
Variation, mångfald, lokalt och ekologiskt är ledord för hållbara gröna näringar.
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Presentationen skickas ut till Landsbygdsrådet med protokollet för mötet då uppkopplingen
via länk gjorde det något svårt att höra föredragshållaren.
§50
Uppdatering Leader projekt – Hanne Kringstad
Hanne informerar om att workshops snart kommer igång i kommundelarna samt att
inventeringen av bostäder är igång. Ett samarbete med projektet Landsbyggare i Höga Kusten
har inletts och arbetsnamnet på Faluns projekt är nu Landsbyggare Falun.
Parallellt löper arbetet med att ta fram foton, filmer och reportage från entreprenörer i
kommundelarna.
§51

Beslut Landsbygdsrådets verksamhetsplan

Maj Ardesjö har förslag om tillägg i verksamhetsplanen, ”Verksamheten i landsbygdsrådet
ska bidra till en hållbar utveckling i alla tre dimensionerna på landsbygden. Landsbygdsrådet
ska i sitt arbete ta sikte på de globala målen Agenda 2030.”
Kommunbygderådet påpekar att det måste in ett förtydligande om att FÖP Landsbygden
måste komma igång igen.
Landsbygdsrådet beslutar att anta verksamhetsplanen med Majs tillägg.
§52

Beslut reviderad Serviceplan

Den reviderade planen gäller för åren 2021-2025. Eventuellt kommer det nya nationella och
regionala riktlinjer kring serviceplaner efter 2023 vilket gör att vi kan behöva revidera planen
innan 2025.
Den inledande delen kring hållbarhet kommer att revideras efter möte med Cecilia Berg,
hållbarhetsstrateg.
Landsbygdsrådet föreslår kommunfullmäktige att anta serviceplanen med korrigering i
hållbarhetsdelen efter dialog med hållbarhetsstrategen. Serviceplanen kan revideras innan
2025 om nya regionala riktlinjer presenteras.
§53

Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun

Vid årets start fanns det 8 484 348,73 kr att tillgå.
Landsbygdsrådet föreslår kommunstyrelsen att besluta
•

Grycksbo brandkårs kamratförenings ansökan om 30 000 kr beviljas.

•

Sågmyra SKs ansökan om 45 000 kr beviljas.

•

Enviken intresseförenings ansökan om 600 000 kr beviljas.

•

Sundborn sockenråd (Danholn/Utanmyragruppen) ansökan om 350 000 kr beviljas.

•

Sundborn sockenråds ansökan om 600 000 kr beviljas.

Ansökningar överförda från Kommundelsutvecklingsmedel:
•

Enviken IF ansökan om 140 000 kr beviljas.

•

Grycksbo IF BK ansökan om 590 000 kr beviljas.
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•

Aspeboda Ridklubbs ansökan om 160 000 kr beviljas.

•

Vika IF ansökan om 36 000 kr beviljas.

•

Vika IF ansökan om 30 000 kr beviljas.

•

Vika IF ansökan om 195 000 kr beviljas.

Agneta Ängsås deltar inte i beslut om ansökan från Enviken intresseförening.
David Bergström, förvaltningschef kultur och fritid kommenterar angående Enviken
intresseförenings ansökan, att kultur och fritid inte har resurser och möjlighet att ha
fritidsledare på plats dagligen. Fritidsledarna kommer att besöka garaget ibland men har inget
åtagande i projektet.
§54

Kommundelsutvecklingsmedel

Landsbygdsrådet föreslår kommunstyrelsen att besluta
-

Aspeboda intresseförening ansökan om 40 000 kr beviljas till Norsbo/Hinsnoret
promenadstig.

-

Enviken intresseförening ansökan om 200 000 kr beviljas till nytt golv i
Tängergården.

-

Grycksbo byaråd ansökan beviljas till 236 000 kr beviljas till upprustning av Grycksbo
bystuga.

-

Sundborn sockenråd ansökan om 260 000 kr beviljas till upprustning av
besöksparkering samt kulturstråk.

-

Vika intresseförening ansökan om 237 000 kr beviljas till vävstugeföreningens tak,
nya stolar och bord till bystugeföreningen samt inköp av röjsågar till
fiskevårdsområdet.

§55

Övriga frågor
-

Ändringsbeslut KDU Enviken intresseförening

Enviken intresseförening tilldelades 2020 KDU-medel för installation av VA till Envikens
bygdeförening. Då VA utbyggnaden är försenad samt diskussioner pågår kring hur den ska
fortlöpa så ansöker nu föreningen om att använda pengarna till renovering av fönster istället.
Landsbygdsrådet beslutar att föreningen kan prioritera fönster.
Föreningen får ansöka om nya medel för VA utbyggnaden när det är aktuellt.
-

Kommunbygderådet FÖP delar av Landsbygden

Kommunbygderådet vill att politiken prioriterar att FÖP delar av landsbygden, så att den kan
färdigställas snarast.
-

Protokoll till nämnderna

Rolf Gradén påpekar att landsbygdsrådets protokoll bör skickas till alla nämnder.
-

Mobila fritidsverksamheten

Rolf Gradén vill ha en uppdatering från den mobila fritidsverksamheten. David Bergström
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berättar att verksamheten kommunicerar mycket via sociala medier, samt träffar unga på
skolorna. Fritidsledarna kan använda skolornas lokaler vid behov. Verksamheten är
uppsökande och startade under höstterminen. Aktiviteter finns i hela kommunen i dagsläget.
Upplevelsen från förvaltningens sida är att man kommer nå fler ungdomar med den här typen
av verksamhet då fokus inte bara ligger på fritidsgårdarna.
-

Digitaliseringsarbetet

Mikael Koij vill ha protokoll från kommunbygderådet samt intresseföreningarna på
kommunens hemsida samt uppdatera hemsidan.
§56

Ordförande avslutar mötet

Ordförande förklarar mötet avslutat.

_____________________________
Mats Dahlberg, ordförande

_____________________________
Jonas Sallén Lennerthson, justerare

_______________________________
Hanna Wickström, sekreterare

