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§ 13/16

Information om framtidsverkstäderna och möjligheten till anpassning
av metoden, besök av Thomas Norrby SLU
Landsbygdsutskottet diskuterar möjligheten till anpassning av metoden vid genomförande av
framtidsverkstäderna. Thomas Norrby SLU deltar via telefonmöte.
Möjligheten att lägga till specifika frågor diskuteras, som till exempel frågor om VA-utbyggnad,
kollektivtrafik och utbyggnad av bredband.
Thomas Norrby, SLU informerar om metoden och anpassning av metoden och hoppas att man
ska kunna leverera ett bra underlag till utskottet. Ett bra sätt att genomföra en uppföljning på kan
vara att genomföra ett Landsbygdsforum. Uppsala har genomfört en sådan konferens.
Ett uppföljningsmöte med utskottet och SLU är inbokat den 23 maj kl 14.00 i Nämndhuset.
Cristina Escobedo Rudberg informerar om att kommunstyrelseförvaltningen arbetar med
kartläggning av landsbygden när det gäller bredbandsutbyggnad.
Tove Lager, SLU deltar också i diskussionen om hur metoden är anpassad och frågeställningar
som kan förväntas komma upp. Vid mötet kan deltagarna anteckna sig för olika frågor och som
senare går att bygga vidare på i olika typer av landsbygdsfrågor.
Cristina Escobedo Rudberg informerar om att informationsmaterial har tagits fram inför
framtidsverkstäderna.
Ordförande Catrine Ek (MP) tackar Thomas Norrby för att han deltagit genom telefonmötet och
meddelar att utskottet ska undersöka möjligheten att bjuda in till ett bredare forum under hösten
som föreslagits.
______

Justerarsignaturer
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§ 14/16

Initiativ och avgränsningar kring landsbygdsfrågorna
Landsbygdsutskottet diskuterar avgränsningen av landsbygdsfrågorna och utskottets uppgift.
Utskottet tar emot inkomna synpunkter och vidarebefordrar dessa till arbetet med
landsbygdsprogrammet och vidare till ansvariga i den kommunala organisationen.
Cristina Escobedo Rudberg informerar om att ett nyhetsbrev kommer att tas fram i anslutning till
utskottets sammanträden och distribueras till de e-postadresser som kommer in via
framtidsverkstäderna och övriga som anmält intresse som mottagare av information.
Utskottet diskuterar möjligheten att informera via sociala medier.
Cristina informerar om att nyhetsbreven är ett första steg i att kommunicera ut
landsbygdsutskottets arbete.
______

Justerarsignaturer
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§ 15/16

Övriga frågor
Landsbygdsutskottets beslut

Landsbygdsutskottet beslutar att informationsmaterial om framtidsverkstäderna ska skickas ut till
samtliga hushåll i kommunen.
Information m m

Landsbygdsutskottet genomför inte några studiebesök under maj månad som tidigare diskuterats.
Utskottet genomför eventuellt ytterligare studiebesök under hösten.
Utskottet följer upp besöket som gjordes på Landsort tillsammans med Leader Stockholmsbygd.
Cristina Escobedo Rudberg informerar om att Nynäshamns kommun i samarbete med Landsort
ansökt om pengar från Leader Stockholmsbygd och Stockholms läns landsting för att utreda
förutsättningarna för att anlägga en vågbrytare på Landsort.
Cristina informerar vidare om att Anu Henriksson, näringslivsutvecklare på
kommunstyrelseförvaltningen, kommer att arbeta med kartläggning av fiberutbyggnad på
landsbygden.
Ordföranden (MP) meddelar att möte med Sorundanet genomförs den 12 maj kl 18.00 i Sorunda.
Yrkande
Thomas Johansson (S) föreslår att information om landsbygdsverkstäderna skickas ut till
samtliga hushåll i kommunen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att landsbygdsutskottet beslutat att bifalla
förslaget att sända ut information om landsbygdsverkstäderna till samtliga hushåll.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

