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Dnr 08.406-008

Motion om lokala utvecklingsplaner för landsbygden

Ärendebeskrivning
Camilla Hansen, för centerpartiet, anför följande i motion 2008-05-21.
Nya värderingar och ny teknik formar vårt samhälle. Luleås landsbygd och
skärgård har goda framtidsutsikter och konkurrensfördelar. De är tidsenliga
med viktiga resurser för vårt nya samhälle, med aktiva medborgare, naturresurser, livskraftiga näringar och utgör en god livsmiljö. Förutsättningar som
stimulerar entreprenörskap och företagsamhet. Här kan vi glänta på dörren
och finna framtidens förhållningssätt och modeller för livsmönster,
jämställdhet, demokratiarbete, arbetsorganisation, energiförsörjning, nya
företag och naturliga kretslopp. Modeller som utvecklats underifrån genom
samverkan.
Kommunens arbete med planprocesser och prioriteringar kan avsevärt
underlättas och får rätt perspektiv med insikt om visioner och mål i byarna.
Byarna bör få fokusera på styrkor och möjligheter. Med en gemensam
ambition drar alla, både enskilda, organisationer, företag och kommunen, åt
samma håll. Det handlar såväl om goda förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete som strategiska politiska beslut, därför anför Centerpartiet:

•
•

Att Luleå kommun tillsammans med landsbygds- och skärgårdsbyarna
arbetar fram lokala utvecklingsplaner.
Att det som ett landsbygdssäkrat arbetssätt inarbetas i kommande
revidering av Luleå kommuns Landsbygdsprogram.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Det arbete Camilla Hansen efterlyser har påbörjats. Ett förslag till vision och
åtgärdsplan för Luleå skärgård har varit utställd under maj månad 2008. I
arbetet har deltagit representanter för utvecklingskontoret, fritidskontoret och
stadsbyggnadskontoret. Avsikten är att ett slutligt förslag ska kunna
godkännas av plan- och tillväxtutskottet i augusti och av kommunstyrelsen i
september i år.
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker att lokala utvecklingsplaner arbetas fram
för byar i kommunen i samarbete med kommunen. ”Utvecklingsplanerna”
kommer sannolikt att se olika ut i olika delar av kommunen. Initiativet måste
emellertid komma från byarna eftersom en förutsättning är aktiva och
engagerade människor.

Landsbygdskommitténs yttrande
I det reviderade landsbygdsprogrammet beskrivs strategier för
landsbygdsprogrammets genomförande. I programmet står: För att uppnå
målen för varje utvecklingsområde behövs lokala utvecklingsplaner framtagna av
byarna själva. Dessa utvecklingsplaner ska sedan processas mot den eller de
förvaltningar som blir berörda. De kan också var en tillgång i kommunens fortsatta
planarbete. Landsbygdssäkring (Rural proofing) innebär att en konsekvensanalys ska
ligga till grund innan kommunala beslut tas så att påverkan på landsbygden beaktas
ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Landsbygdssäkring underlättar
tillämpning och uppföljning av landsbygdsprogrammet.
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Mål:
• Möjlighet till kompetensutveckling för att kunna ta fram en lokal utvecklingsplan.
• Innan 2013 bör samtliga byar i Luleå kunna presentera en lokal utvecklingsplan.
• Utvecklingskontoret ansvarar för att en uppföljningsrapport över
landsbygdsprogrammets genomförande upprättas och redovisas för
landsbygdskommittén och kommunstyrelsen vart 3:e år
• Landsbygdssäkring ska tillämpas i samtliga kommunala förvaltningar.
Landsbygdskommittén föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att godkänna ovanstående som svar på
motionen.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

motionens intentioner anses bifallna med hänvisning till ovanstående
yttranden.

_____

Yrkande
Camilla Hansen (c) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Camilla Hansen (c) och Erika Josbrandt (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Yrkanden
Camilla Hansen (c) yrkar bifall till motionen.
Karl Petersen (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

motionens intentioner anses bifallna med hänvisning till ovanstående
yttranden.

Reservation
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Stadsbyggnadskontoret
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