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en LandsbygdsnämndMotion om att inre

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

• Att inrätta en landsbygdsnämnd i Sundsvalls kommun
• Att uppdra till koncernstaben att ta fram ett förslag till reglemente för Landsbygdsnämnden
• Att Landsbygdsnämnden skall verka för att garantera och stimulera utvecklingen på

landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Sundsvalls kommun
• Att Landsbygdsnämnden inom sitt ansvarsområde skall ansvara för:

- Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling
- Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor
- Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på landsbygden
- Etablera god kontakt med allmänheten, nätverk, föreningar och företag verksamma

inom kommunens landsbygd
- Stödja och stimulera lokala initiativoch lokala utvecklingssatsningar

BAKGRUND

Hela Sundsvall skall leva, så även kommunens landsbygd. En god utveckling kräver möjlighet till

tillväxt och boende inom hela kommunen. Sverigedemokraterna anser att politikens uppgift är att

skapa förutsättningar för detta. För oss handlar det om att kommuninvånarna i glesbefolkade delar

ska ges lika villkor som kommuninvånare i centralorterna när det gäller den kommunala servicen.

Idag upplever många på landsbygden och i glesbygden i Sundsvalls kommun att mer och mer saker

centraliseras, att samhällsservice försvinner och att politiken inte lyssnar på dem utan endast gynnar
dem som bor i tätorten.

FÖRSLAG

För att bevaka frågor som är av stor vikt för landsbygden föreslår därför Sverigedemokraterna att

Sundsvalls kommun skall införa en landsbygdsnämnd. Nämnden skall verka för att garantera och

stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i
Sundsvalls kommun.

Nämnden skall stödja och stimulera lokala initiativoch lokala utvecklingssatsningar, etablera god

kontakt med allmänheten, nätverk, föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd,

verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor, uppmärksamt följa villkor för bosättning och

företagande på landsbygden samt ansvara för medel tilllandsbygdsutveckling.

Detta finns redan idag i Örebro kommun, där man tagit landsbygden på allvar. Sverigedemokraterna

tror att detta dels skulle kunna landsbygdssäkra politiska beslut och därigenom öka förtroendet för

politiken hos allmänheten som är bosatta och verksamma på landsbygden i Sundsvalls kommun.


