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Datum

Diarienummer

2020-11-16

KS 2020/891

Kommunstyrelsen

Återrapport, Motion - Verksamhet på landet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige biföll 2020-04-27 KF §124 en motion ”Verksamhet på
landet”. Motionen föreslog att Trelleborgs kommun studera ett projekt i Falkenberg
Lev din dröm FBG och se över möjligheterna för ett liknande projekt i Trelleborg.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att arbetet som krävs för att
genomföra det som motionen innebär kräver så pass omfattande resurser att detta
måste tillskapas via externa resurser. Istället för att anslå resurser direkt föreslår
kommunledningsförvaltningen att projektet Lev din dröm FBG studeras inom
ramen för Landsbygdsstrategin och tillämpbara delar utförs i samarbete med
näringslivsenheten. Delar av projektet arbetas in i framtida landsbygdsstrategier
och behovet av resursförstärkningar fastställs i ordinarie budgetprocess inför det
praktiska arbetet.
Därmed ska motionen anses behandlad och besvarad.
Mer information finns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige (2020-04-27 KF §124) Motion – verksamhet på landet
Tjänsteskrivelse Återrapport, Motion – verksamhet på landet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppmana kommunledningsförvaltningen att inarbetat tillämpbara delar av
projektet Lev din dröm FBG inom ramen för kommande arbete med
Landsbygdsstrategier och återkomma med behovet av resursförstärkningar i
ordinarie budgetprocess
att motionen därmed ska anses behandlad och besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Kommunfullmäktige biföll 2020-04-27 KF §124 en motion ”Verksamhet på
landet”. Motionen föreslog att Trelleborgs kommun studera ett projekt i Falkenberg
Lev din dröm FBG och se över möjligheterna för ett liknande projekt i Trelleborg.
Fullmäktigebeslutet innebar
o
o

o

o

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inventera obebodda fastigheter på
landsbygden,
att vid inventeringen samtidigt dokumentera fastigheter med eftersatt
underhåll samt miljöfarlig eller hälsofarlig verksamhet för senare
uppföljning av SBN,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar, verksamhet
och finansiering för att stimulera företagare att flytta in i tomma fastigheter
på landsbygden och driva verksamhet,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till
kommunfullmäktige senast i september 2020.

I motionen föreslogs att det inom arbetet med Landsbygdstrategin avsattes
ytterligare medel för att jobba med frågan. Denna del bifölls dock inte av
fullmäktige. Eftersom huvudsyftet med motionen är att få mer verksamheter på
landsbygden är kopplingen med Landsbygdsstrategin självklar men även
näringslivsenheten och kommunens generella näringslivsarbete måste involveras.
Att genomföra motionens steg för en återrapport i september var väldigt kort tid.
Samtliga delar i en utredande fas är förhållandevis omfattande och kräver extra
resurser. För den del som omfattar inventering av fastigheter med eftersatt
underhåll och miljöfarlig verksamhet kräver platsbesök och sakkunskap.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att arbetet som krävs för att
genomföra det som motionen innebär kräver så pass omfattande resurser att detta
måste tillskapas via externa resurser men annars ledas och styras som en del i
arbetet med Landsbygdsstrategin. Kommunfullmäktige måste i så fall avsätta dessa
resurser direkt. I Falkenbergsfallet avsatte man en person på heltid under det första
året.
Istället för att anslå resurser direkt föreslår kommunledningsförvaltningen att
projektet Lev din dröm FBG studeras inom ramen för Landsbygdsstrategin och
tillämpbara delar utförs i samarbete med näringslivsenheten. Delar av projektet
arbetas in i framtida landsbygdsstrategier och de resursförstärkningar som behövs
för genomförande fastställs i ordinarie budgetprocess och i samband med att
arbetet utförs i praktiken.
Därmed ska motionen anses behandlad och besvarad.

