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Beslut om dialoger om landsbygdsstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning
Flera initiativ är tagna av kommunen för att gynna en positiv landsbygdsutveckling.
Kommundirektören gav under hösten i uppdrag till kommunledningsförvaltningen
att beskriva strategiska åtgärder som är viktiga för landsbygdsutveckling inom de
sex övergripande uppgifter kommunen har definierat i kommunfullmäktiges
långsiktiga plan. Näringslivsavdelningen skapar nya och intensifierar arbetet med
olika dialogforum mellan lokala företag och kommunen, exempelvis LRFs
kommungrupp, fastighetsägarråd och näringslivsråd. Även den parlamentariskt
tillsatta arbetsgruppen för översyn av politisk organisation diskuterar olika förslag
för att stärka landsbygdsperspektivet i beredningsprocessen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Gemensamt för initiativen beskrivna ovan är att de helt eller delvis syftar till att få
en positiv utveckling av landsbygden som skapar förutsättningar för en hållbar
utveckling i hela kommunen. För att initiativen ska ge effekt behöver tillräckliga
personella resurser avsättas och arbetena samordnas.
Kommunledningsförvaltningen avser därför att anställa en extraresurs för att i
uppstartskedet ge stöd för att för att få till strukturerade invånardialoger där
innehållet i en landsbygdstrategi kan mejslas fram. Dialogen bygger vidare på de
tidigare ortsanalyserna och interna genomgångar som gjorts med förvaltningarna
för att identifiera strategiska åtgärder för att stärka landsbygdsperspektivet.
Förutom att anordna dessa dialoger kan resursen anordna och samordna med de
mötesforum som finns mellan de lokala företagen på landsbygden och
kommunen.
Strukturerade dialoger med både näringsliv och civilsamhälle är tänkt att ge en mer
allsidig perspektivinsamling inför beslut där landsbygdens förutsättningar belyses
på ett bättre sätt än hittills.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar att vi gör om beslutsärendet till ett informationsärende.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2022-05-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Peter Book (M) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterat ärendet och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott gör om beslutspunkten till ett informationsärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-02
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Magnus Åsman
0171-62 62 16
magnus.asman@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-05-12

KS2022/166

Kommunstyrelsen

Dialog om landsbygdsstrategi
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tar del av informationen.

Ärendet
Bakgrund
Flera initiativ är tagna av kommunen för att gynna en positiv landsbygdsutveckling.
Kommundirektören gav under hösten i uppdrag till kommunledningsförvaltningen
att beskriva strategiska åtgärder som är viktiga för landsbygdsutveckling inom de
sex övergripande uppgifter kommunen har definierat i kommunfullmäktiges
långsiktiga plan. Näringslivsavdelningen skapar nya och intensifierar arbetet med
olika dialogforum mellan lokala företag och kommunen, exempelvis LRFs
kommungrupp, fastighetsägarråd och näringslivsråd. Även den parlamentariskt
tillsatta arbetsgruppen för översyn av politisk organisation diskuterar olika förslag
för att stärka landsbygdsperspektivet i beredningsprocessen.
Detta ärende föreslår att dessa arbeten samordnas och att en resurs tillsätts för att
starta dialoger för att ta fram en landsbygdstrategi.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för ledningsstöd på
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Gemensamt för initiativen beskrivna ovan är att de helt eller delvis syftar till att få
en positiv utveckling av landsbygden som skapar förutsättningar för en hållbar
utveckling i hela kommunen. För att initiativen ska ge effekt behöver tillräckliga
personella resurser avsättas och arbetena samordnas.
Kommunledningsförvaltningen avser därför att anställa en extraresurs för att i
uppstartskedet ge stöd för att för att få till strukturerade invånardialoger där
innehållet i en landsbygdstrategi kan mejslas fram. Dialogen bygger vidare på de
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tidigare ortsanalyserna och interna genomgångar som gjorts med förvaltningarna
för att identifiera strategiska åtgärder för att stärka landsbygdsperspektivet.
Förutom att anordna dessa dialoger kan resursen anordna och samordna med de
mötesforum som finns mellan de lokala företagen på landsbygden och kommunen.
Strukturerade dialoger med både näringsliv och civilsamhälle är tänkt att ge en mer
allsidig perspektivinsamling inför beslut där landsbygdens förutsättningar belyses
på ett bättre sätt än hittills. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta dialoger i
syfte att fortsatt främja landsbygdsutveckling och bättre belysa landsbygdens
förutsättningar i framtida beslutsunderlag.
Ekonomiska konsekvenser
Beräknad kostnad för arbetet är ca 1 000 000 kr fördelat över två budgetår som
finansieras inom kommunstyrelsens ram. För 2022 finns avsatta medel. 2023 är
ofinansierat och får lösas med omfördelning och/eller effektiviseringar.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Arbetena syftar helt eller delvis till att få en positiv utveckling av landsbygden som
skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i hela kommunen. En direkt effekt
blir att när dialogen mellan kommun och invånare ökar skapas förståelse och en
ökad helhetssyn på samhällsutvecklingen. Perspektivinsamlingen inför beslut blir
bättre och medborgarna ges ökad delaktighet i demokratiska processer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-12

Hannu Högberg
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Magnus Åsman
Strategisk utredare
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Näringslivsavdelningen; för åtgärd
Upplevelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen; för kännedom

