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Kommunstyrelsen

Motion från Ingela Brickling (C) angående
inrättande av ett landsbygdsråd
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in
byföreningar och andra lokala utvecklingsgrupper två gånger per år.
Vid dessa tillfällen ska agendan innehålla t ex ett föredrag kring
något gemensamt ämne, information från Leader Mittskåne
Utveckling, aktuellt från kommunen, frågor/önskemål inlämnade
från föreningarna och grupperna i förväg.
Dessa möten är öppna för representanter från politiken.
Minnesanteckningar förs vid mötena och delges via kommunens
hemsida.
Utöver stormötet erbjuds byföreningar och andra utvecklingsgrupper
att en tjänsteperson från kommunen följer det lokala arbetet, på ett
sätt som var och en grupp själv bestämmer. Det kan vara att delta vid
något styrelsemöte, medlemsmöte eller annan aktivitet under året,
för att på det sättet fånga upp frågor, synpunkter, önskemål att
återföra till kommunen. Återkoppling sker till föreningen/gruppen,
via mejl eller annan kontakt.
Rapport kring samverkan lämnas till kommunstyrelsen två gånger
per år.
En utvärdering sker hösten 2021.
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Med detta svar anses motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Centerns fullmäktigegrupp har genom Ingela Brickling lämnat en
motion till kommunfullmäktige angående inrättande av ett
landsbygdsråd.
I motionen yrkas att den nya kommunledningen snarast bjuder in
representanter för Hörby kommuns byföreningar och LRF för att
tillsammans med dem diskutera lämpligt upplägg och vilka som ska
bjudas in att medverka i landsbygdsrådet, att samtliga partier i
kommunfullmäktige ges möjlighet att delta i dessa sammankomster
med en person vardera, samt att minnesanteckningar från
landsbygdsrådets sammankomster publiceras på kommunens
hemsida.
Hörby kommun har ett stort intresse av att följa byföreningarna och
andra utvecklingsgruppernas löpande arbete. Ca hälften av
kommunens medborgare bor utanför tätorten Hörby och det är där
inflyttningen till kommunen för tillfället sker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-23
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28 § 23
Motion 2019-01-25
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Motionären
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utvecklingsstrateg
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