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Motion från Jörgen Leufstedt (MP) om
inrättande av landsbygdsstrategi för Hörby
kommun
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna i Hörby har genom Jörgen Leufstedt (MP)
lämnat en motion till kommunfullmäktige angående inrättande av
landsbygdsstrategi för Hörby kommun. I motionen anges bland
annat att miljöpartiet vill se att landsbygdens potential lyfts fram
genom framtagande av en landsbygdsstrategi för Hörby kommun
som innefattar skolor, bostäder, kommunikationer, marknadsföring
och landsbygdsföretag.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 § 24
- Motionen får ställas.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
En betydande del av kommunens medborgare bor på landsbygden,
ca 50%, det är även där den större delen av inflyttningen sker, för
tillfället.
Miljöpartiet de Gröna i Hörby har i sin motion lämnat förslag på att
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ta fram en strategi för utvecklingen av landsbygden i Hörby
kommun.
När det gäller framtagande av strategier för skolor, bostäder och
kommunikationer på landsbygden finns dessa beskrivna i Hörby
kommuns översiktsplan antagen 2016-03-21.
I översiktsplanen finns ett avsnitt som heter ”Byarna och omlandet”.
I planen delas landsbygden in i tre områden, slätt-, mellan- och
Ringsjöbygden, där alla har unika kvaliteter och förutsättningar. Med
hjälp av varje bygds beskrivning och kommunens framtagna riktlinjer
kan en långsiktig och hållbar utveckling ske där bygdens karaktär och
möjligheter bevaras.
I planen beskrivs motivering, nuläge, förslag till utveckling och
miljökonsekvenser, där varje del har en tydlig beskrivning.
Utveckling av service och verksamheter ingår också i planen.
När det gäller kommunens marknadsföring finns en
marknadsstrategi
2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31.
En näringslivsstrategi 2017-2020 är antagen av kommunfullmäktige
2017-09-25. En ny strategi för dessa frågor kommer att tas fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-10
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28 § 24
Motion från Jörgen Leufstedt (MP)
Beslutet skickas till
Kopia av fullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
Kommunledningsförvaltningen
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