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Dnr KS/2015/0241/000-29

Genomgång och diskussion av resultatet av framtidsverkstäderna
och det fortsatta arbetet med resultatet under hösten
Landsbygdsutskottets beslut
Landsbygdsutskottet beslutar att följa upp vårens möten i höst genom att samla ihop områden
med samma frågor till ett möte. Syftet är att se vilka frågor som kan fortsätta att utvecklas till en
projektplan och eventuella stöd från exempelvis Leader Stockholmsbygd eller andra liknande
externa stödmöjligheter. Utskottet beslutar vidare om en ny inriktning för arbetet, för att under
mandatperioden undersöka möjligheterna att inkorporera landsbygdsfrågorna i befintliga
kommunala styrande dokument. Därutöver beslutar även landsbygdsutskottet att projektledaren
ska arbeta med att följa upp och understödja möjligheterna till lokala projekt på landsbygden.

Ärendebeskrivning

Thomas Norrby, SLU informerar om bakgrunden till arbetet med framtidsverkstäderna.
Tove Lager, SLU informerar om resultatet av framtidsverkstäderna.
Information lämnas från möten i:
- Sorunda Norra,
- Stora Vika,
- Landfjärden, Ösmo, Lidatorp och Segersäng, samt
- Yxlö, Torö och Lisö.
En skriftlig rapport kommer att lämnas över vad som framkommit vid framtidsverkstäderna.
Rapporten kommer att vara indelad i tre delar, bakgrund, vad som framkommit vid
framtidsverkstäderna och en tredje del med analys av vad som framkommit.
Utskottet diskuterar och ställer frågor om vad som framkommit vid mötena.
Projektledare Cristina Escobedo Rudberg informerar om tidigare beslutad tidplan för
framtagandet av ett Landsbygdsprogram och kommunstyrelsens uppdrag, samt om kommunens
övriga styrande dokument och hur de förhåller sig till varandra. Ett förslag till beslut om hur
vårens möten kan följas upp i höst presenteras, samt inriktning på det fortsatta arbetet.
Landsbygdsutskottet diskuterar hur uppföljningen under hösten kan genomföras och enas om att
genomföra en uppföljning av vårens möten i höst genom att samla ihop områden med samma
frågor till ett möte i enlighet med projektledarens förslag. Syftet är att se vilka frågor som kan
fortsätta att utvecklas till en projektplan och eventuella stöd från exempelvis Leader
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Stockholmsbygd eller andra liknande externa stödmöjligheter. Utskottet beslutar vidare om en ny
inriktning för arbetet, för att under mandatperioden undersöka möjligheterna att inkorporera
landsbygdsfrågorna i befintliga kommunala styrande dokument. Därutöver beslutar även
landsbygdsutskottet att projektledaren ska arbeta med att följa upp och understödja möjligheterna
till lokala projekt på landsbygden.
Thomas Norrby tackar för förtroendet att SLU har fått genomföra uppdraget med
framtidsverkstäderna.
____
Exp: Projektledaren
Kopia: Akten
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