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Landsbygdsutskottets forord till slutrapporten frail SLU
Landsbygdsutskottet har under 2016 samarbetat med Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, for att genomfora framtidsverkstader pa landsbygden
som en del i att ta fram en strategi for det fortsatta arbetet med
landsbygdsutveckling. Denna slutrapport fran SLU redovisar och diskuterar de
framtidsverkstader som genomfordes pa landsbygden i maj 2016.
Landsbygdsutskottet anser att samarbetet mellan kommunen och SLU har varit
givande. Under arbetets gang har vi haft manga intressanta samtal tillsammans
med SLU, och vi dr aven glada Over alla de synpunkter och forslag som kommit in
till oss genom framtidsverkstadema.
Nu ndr vi f'att slutrapporten kan vi se att vi har manga fragor att arbeta vidare med
i det fortsatta arbetet inom landsbygdsutskottet. Vi kan ocksa konstatera att det
inte är alla fragor som vi sjalva har ansvar for i kommunen. Exempel pa sadana
fragor är de som ror vissa vagar och kommunikationer, dar det är andra
organisationer som ager utvecklingen av dessa. Dock ska vi fortsatta vart samtal
med dessa ansvariga, for att paverka utvecklingen i den onskade riktningen.
Vi noterar att vissa av fragoma som kom upp pa framtidsverkstaderna ingar i
kommunens dagliga arbete, sasom exempelvis foreningsbidrag, fragor som ror
fysisk planering och naringslivsarbete. Dessa fragor ska vi fortsatta att arbeta
aktivt med, och vi behover aven fundera pa hur vi battre kan beratta om detta
pagaende arbete.
Slutligen drar vi slutsatsen att framtidsverkstaderna inte nadde hela vagen fram.
Vi bade ambitionen att varje framtidsverkstad skulle resultera i en lokalt ledd
handlingsplan. Tyvan kom detta inte fram och det har aven inneburit att vi
omorganiserat var uppfoljning av framtidsverkstaderna.
Nu genomfor landsbygdsutskottet uppfoljningsarbetet av framtidsverkstaderna.
Ambitionen är aft utskottet tillsammans med bygdema ska kunna forma nagra
projekt dar vi kan arbeta vidare med de fragor som kommit upp pa
framtidsverkstaderna. Vi kommer inte att kunna losa alla fragor direkt, men
tillsammans kan vita gemensamma steg for aft na narmare de visioner som de
olika bygdema har formulerat ph sina framtidsverkstader.
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