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Utformning och innehåll för Landsbygdsråd
I budget för 2018 ges kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att formera ett
landsbygdsråd. Ett råd är en arena där förtroendevalda och medborgare regelbundet
möts för att diskutera frågor inom ett särskilt ämne.

Vilka ska vara medlemmar av rådet?
Under januari hade medborgare möjlighet att lämna synpunkter på rådets utformning i
en enkät som fanns på vastervik.se. Utöver detta så har LRFs kommungrupp hört av
sig via mail och meddelat att de gärna ser att de får en plats i rådet.
Utifrån enkätsvaren så föreslås följande sammansättning
5 platser besätts på rullande schema av intresseföreningar/byalag
3 platser besätts av enskilda personer som anmält intresse.
1 plats besätts av LRFs kommungrupp
Föreningsplatser – 5 st

Lista på kända föreningar som arbetar med lokal utveckling i våra landsbygder
A. Ankarsrums Samhällsförening
B. Blankaholm-Solstadströms Samhällsförening
C. Dalhems hembygdsförening
D. Gamleby Intresseförening
E. Getterums Intresseförening
F. Gladhammars hembygdsförening
G. Folkets Hus Gunnebo
H. Hallingebergs Hembygdsförening
I. Helgenäs Byalag
J. Hjorted Goif
K. Hummelstads Byalag
L. Händelöps byalag
M. Lofta Intresseförening
N. Loftahammars Intresseförening
O. Mellanskärgårdens Intresseförening
P. Odensvi Intresseförening
Q. Totebo-Yxereds Samhällsförening
R. Ukna Sockens Intresseförening
S. Verkebäcks Byalag
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T.
U.
V.
W.

Vråkabygdens Byalag
Västra Eds Idrotts- och intresseförening
Öndal Skedshults bygdegårdsförening
Överums Intresseförening

Genom lottdragning så har följande turordning skapats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Förening
får plats i rådet år
Gladhammars hembygdsförening
2018
Totebo-Yxereds Samhällsförening
2018
Gamleby intresseförening
2018-19
Blankaholm Solstadström samhällsförening 2018-19
Helgenäs byalag
2018-19
Reservplats (i fall någon förening missades vid lottningen) 2019-20
Verkebäcks byalag
2019-20
Händelöps Byalag
2020-21
Västra Eds Idrotts- och intresseförening
2020-21
Loftahammars Intresseförening
2020-21
Mellanskärgårdens intresseförening
osv..
Hallingebergs hembygdsförening
Dalhems hembygdsförening
Ankarsrums Samhällsförening
Ukna Sockens Intresseförening
Hjorted Goif
Lofta Intresseförening
Getterums Intresseförening
Folkets Hus Gunnebo
Odensvi Intresseförening
Reservplats
Överums Intresseförening
Öndal Skedshults bygdegårdsförening
Hummelstads byalag
Vråkabygdens Byalag

De två första föreningarna kommer få frågan att bemanna platsen i ett år, de följande i
två. Sen snurrar det på med två år i taget. Om en förening inte kan/vill bemanna
platsen så går den vidare till nästa i listan.
Personliga platser – 3st

Via brev till alla samhällsföreningar och information på kommunens hemsida
så uppmanas alla som vill vara med i rådet att anmäla intresse – samt att motivera
varför man vill sitta i rådet. I enkäten (som nämndes tidigare) så nominerades 11
personer till rådet. Dessa kommer bli särskilt tillskrivna och uppmanade att anmäla
intresse. Utifrån anmälningarna så utser kommunstyrelsens förvaltning vilka som får
besätta platserna. Hänsyn kommer tas för att skapa variation i geografisk
representation, ålder och kön.
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LRF – 1 plats

LRFs kommungrupp är en organisation som geografiskt täcker hela kommunen. De
representerar näringslivet inom bland annat jord, skog och trädgård, vilket är viktiga
branscher i våra rena landsbygdsområden.
Arvode

Rådet har en budget på 100 000kr. Dessa pengar kommer användas både för arvoden,
reseersättning och för kostnader kopplade till konferenser och inspirationsresor.
Arvoden delas ut i likhet med reglementet som gäller förtroendevalda
Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår till förtroendevalda och medborgare som inte redan har
fast arvode för uppdrag i kommunstyrelsen.
Sammanträdesarvodet utgörs av grundarvode jämte timarvode för varje påbörjad halv
timme. Grundarvodet är dubbla timarvodet. Grundarvode utbetalas för första timman
av ett sammanträde eller motsvarande.
Arvode per timme utbetalas med 0,23 % av månadsarvodet för riksdagsledamot.
Avrundning ska ske till närmaste jämna krontal. För påbörjad halv timme utbetalas
halva beloppet.
Restidsarvodet för hel timme utgörs av timarvodet minskat med 20 kr. Den i
närvarorapporten angivna restiden ska reduceras med en halvtimme innan utbetalning
av restidsarvode sker.
För en dag utbetalas maximalt 10 timarvoden inklusive grundarvode, men exklusive
arvode för restid.

Frågor som rådets föreslås hantera
I enkäten fanns möjlighet att föreslå vilka frågor som rådet ska diskutera. Här är delar
av svaren
• Vardagsnära frågor om att bo och leva, inte för mycket strategi som gränsar
till politik.
• Hur vi tillsammans utvecklar vår landsbygd? Frågor gällande naturen,
befolkningen och företagen.
• IT och kommunikationer, förbindelser inom kollektivtrafiken, infrastruktur,
fiberutbyggnad. Att elever på landsbygdsskolorna ska ha samma möjlighet
att besöka kulturevenemang som eleverna i tätorten
• Användning av tomma, kommunalägda lokaler och vård av eftersatta,
kommunala områden på orterna.
• Tillgänglighet och service utanför tätorten.
• Näringsfrågor
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Inte lika, men likvärdig service var man än bor. Särskild uppmärksamhet på
äldre eller andra som inte är med på det digitala tåget. Alla ska känna att de
är en del av kommunen.
Diskutera hur vi skapar förutsättningar för att leva, bo och jobba på
landsbygden. Miljö, odling, matproduktion integration, transporter, trafik,
olika nytänkande projekt.
Bostad, offentlig service och arbetsmarknadsfrågor
Turismen och upprustning av våra besöksplatser dit turisterna kommer.
Allt som rör Landsbygden, såsom skola, föreningslivet, samhällsservicen etc
Att verka för att landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering.
Att initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar.
Att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.
Lokala frågor gällande samhällena/byar som finns på landsbygden

Utifrån de inkomna förslagen så drar vi slutsatsen att det finns önskemål om att
Landsbygdsrådets arbete ska ha inriktning på service, infrastruktur och sysselsättning.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget till förslaget för utformning och innehåll för
landsbygdsrådet, samt
att utse tre förtroendevalda som kommunens representanter till rådet.

Ulf Kullin
Förvaltningschef

Bruno Nilsson
Samhällsbyggnadschef

Lotti Jilsmo
Landsbygdsutvecklare

4 (4)

