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§ 219

Inrättande av landsbygdsberedning

KSN-2019-1531

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. attinrätta en landsbygdsberedning för perioden 1 december 2019 –30 september
2022 och anta föreskrifter för beredningen,bilaga 1,

2. attlandsbygdsberedningen ersätter den politiska representationen i nuvarande
styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget,

3. attuppdra till beredningen att återkomma till kommunstyrelsen senast i
september 2022 med en utvärdering av arbetet,

4. attledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är
förtroendevalda eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda
bolag, ska få en timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevaldai
fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022,
samt

5. attförtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden
2019–2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

6. attordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande
ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam
service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.

Reservationer

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M)och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sedan tidigare drivs ett projekt om medborgarbudget på landsbygderna i Uppsala kommun.
Det som var positivt med det projektet var att de somfaktiskt bor på någon av landsbygderna
gavs möjlighet att tycka till om sin omgivning. När det ärende vi nu behandlar kom upp på
bordet lyfte vi frågan om hur detta harmoniserar med tidigare projekt om medborgarbudget
på landsbygden. Svaret vi fick indikerade att tidigare arbete lagts på is och i praktiken glömts
bort.
I den nu planerade landsbygdsberedningen föreslås enbart förtroendevalda delta. Vi tycker
att en ordning där de boende ges möjlighet att påverka landsbygdspolitiken är att föredra.
Det nu föreslagna projektet är inte bättre än det tidigare och fyller ingen ny funktion.
Dessutom finns i dagsläget ingen anställd inom kommunen som ansvarar för
landsbygdsfrågorna. Vi vill istället återuppta det tidigare projektet med medborgar-budget
och utvärdera detta innan vi startar nya projekt.
Uppsala blir inte Sveriges bästa landsbygdskommun genom fler handlingsplaner som riskerar
att glömmas bort innan nästa val, utan genom faktiskt agerande och att göra livet enklare för
de boende på landsbygderna.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet anser att hela Uppsala ska utvecklas och menar därför att landsbygds-frågorna
ska tas på allvar. Uppsala kommun införde 2018 en modell för att arbeta med så kallad
medborgarbudget i kommunens landsbygder. Tanken med denna modell var att styrgrupper
med politisk representation skulle tillvarata och genomföra invånarnas egna förslag. Redan
under det första åretgick emellertid kommunala förvaltningar in och satte stopp för
medborgarnas förslag, och arbetet avstannade under 2019 då inga tjänstepersoner fått
ansvar för att driva processen.
I förslaget till inrättande av landsbygdsberedning saknar Centerpartiet dentidigare
ambitionen att driva förändringsarbete på landsbygden underifrån och tillvarata det lokala
engagemanget på olika bygder. Vidare är vi skeptiska till landsbygds-beredningens
möjligheter att driva landsbygdsutveckling i en organisation med tusentals anställda men där
inte en enda person avsatts att arbeta särskilt med landsbygds-utveckling. Centerpartiet räds
att landsbygdsberedningen bara blir ännu ett i raden av plakatpolitiska förslag för
landsbygden.

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.

Stefan Hanna (-) yrkar i första hand:
att ett formellt Landsbygdsråd inrättas som bemannas med lokalt valda representanter från
olika delar av Uppsala kommuns landsbygder.
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att ledamöter eller adjungerade i landsbygdsrådet, som inte är förtroendevalda eller
anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en timersättning
motsvarande den ersättning som förtroendevalda i fullmäktige-beredningar, enligt vad som
framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun
mandatperioden 2019–2022, samt
att kommunalråden har obligatorisk närvaro när Landsbygdsrådet sammanträder.
att utredningen om värdet av att instifta geografiskt avgränsadelandsbygdsråd och
stadsdelsråd som formella remissinstanser också inkluderar att komma med förslag på hur
våra landsbygdsbor kan välja representanter till ett formellt Landsbygdsråd.

Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand avslag till arbetsutskottets förslag.

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut att Uppsala kommun ska bli Sveriges bästa
landsbygdskommun, har kommunledningskontoret och stadsbyggnads-förvaltningen
analyserat olika alternativ för beredning av landsbygdsfrågor.

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att det inrättas en
nämndberedning under kommunstyrelsen benämnd landsbygdsberedningen samt förslår
föreskrifter för denna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 282
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019
Bilaga 1, Förslag till föreskrifter daterat 19 september 2019
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