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§ 171 Medlemskap i Resilient community Skåne
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Hörby kommun ska ansöka om medlemskap i Resilient Community
Skåne.

Reservation mot beslutet
Eva Lindholm (M) och Kristina Holmqvist (M) reserverar sig mot
beslutet enligt följande: Moderaterna anser inte att vi ska prioritera
resurser på detta i nuläget, förutom medlemsavgiften fordras att det
avsätts arbetstid för saken. Därtill befinner sig Resilient Community
Skåne fortfarande i en uppstartsfas, varför vi anser att vi ska avvakta
ett eventuellt medlemskap tills man bättre kan utvärdera nyttan med
saken.
Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Gert Nygren (SPI) och Lars-Evald Svensson (SPI) reserverar sig mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Resilient Regions Association (RRA) är en neutral arena där
näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa
regionala utmaningar. Målet är att tillsammans bygga ett mer
resilient samhälle med robusta funktioner och flöden, ett samhälle
med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från
påfrestningar. Påfrestningar kan vara allt från värmeböljor,
vattenbrist till dåliga skördar och större elavbrott. RRA finns i flera
länder och i Skåne kallar sig arenan för Resilient Community Skåne.
I Resilient Community finns två nätverk:
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Ett politikernätverk, som leds av Märta Stenevi, kommunalråd i
Malmö stad
Ett chefsnätverk, som leds av Katarina Pelin, kommunchef i Båstad
Chefsnätverkets främsta uppgift är att identifiera, definiera och
prioritera utmaningar och starta projekt i regionen. För att säkra
Communityts existens på längre sikt finns också ett politiskt nätverk.
Det politiska nätverket knyter samman ledande skånska politiker
oavsett administrativa gränser. Resilient Regions Association
understödjer arbetet med de utmaningar som chefsnätverket
formulerar, benchmarkar dem, identifierar svagheter och
finansieringsmöjligheter, avsätter resurser, formulerar projektidéer
och hittar andra intressenter.

Forts. § 171

Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att Hörby kommun ska ansöka om
medlemskap i Resilient Community Skåne.
Stefan Borg (SD) och Kristina Holmqvist (M) yrkar avslag på
beslutsförslaget.

Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag
finns:
Yrkande från Susanne Meijer (S).
Avslagsyrkande från Stefan Borg (SD) och Kristina Holmqvist (M).
Ordföranden ställer proposition på eget beslutsförslaget mot
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avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med eget beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-23 - 2017-05-24 §
179.
Tjänsteyttrande från samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich,
miljöstrateg Selina Malik och planering- och utvecklingschef Mikael
Wallberg.
_____
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