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Protokoll  

 

§29    Ordförande förklarar mötet öppnat  

 

§30    Minnesord för Thomas Björklund 

 

Några minnesord delades mellan ledamöterna på mötet kring Thomas Björklunds hastiga 

bortgång och för att lyfta det fantastiska engagemang och kunskap som Thomas har bidragit 

med till Faluns landsbygd. Thomas kommer att bli djupt saknad av kollegerna i 

Landsbygdsrådet!  

 

§31    Stiftelsen för fritidens främjande- Svärdsjö ridklubb  

Agneta Ängsås (C) anmäler jäv och deltar ej i beslut eller diskussioner rörande Svärdsjö 

ridklubb.  

Vid Landsbygdsrådets arbetsutskotts möte 2020-04-22 beslutade Landsbygdsrådets 

arbetsutskott att återremittera Svärdsjö ridklubbs två ansökningar om 200 000kr och 45 000kr 

med anledning att arbetsutskottet ansåg sig behöva mer underlag för att fatta rekommendation 

till beslut gällande ansökan.  

Svärdsjö ridklubb har inkommit med underlag i form av en balansrapport och en 

resultatrapport. Ledamöterna i Landsbygdsrådets AU har fortfarande obesvarade frågor i 

ärendet och beslutar att kontakta ridklubben för att anordna ett studiebesök hos verksamheten 

med representanter från klubbens styrelse och kassör närvarande för att kunna ställa frågor 

och förstå klubbens komplexa verksamhet bättre.   

 

 

  
Protokoll för  
Landsbygdsrådets arbetsutskott 
 
 

   

Plats: Egenllska/ Teams 

 

2020-06-03 

Kl. 13.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

Närvarande Ej närvarande 

Mats Dahlberg (M) Ordförande  

Agneta Ängsås (C)  

Jonas Lennerthson (S) 

Britt Källström, ersättare kommunbygderådet  

 

Adjungerade 

 

Hanna Wickström, landsbygdsutvecklare, näringslivskontoret 
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§ 32  Delegationsbeslut Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun 

 

Det har inkommit två ansökningar till Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun som 

landsbygdsrådets arbetsutskott kan fatta beslut om på delegation.  

 

• Sundborns GoIFs ansökan om 19 800kr beviljas.  

• Bjursås IKs ansökan om 7200kr beviljas.  

 

§33   Kråkan Kultur och Teater inställd aktivitet 2020 

 

Kråkan kultur och teater beviljades medel ur Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun 

på Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-28.  

På grund av den rådande situationen med Coronapandemin har Kråkan kultur och teater ej 

kunnat bedriva de nödvändiga teaterrepetitionerna inför spelet om Gustav Vasa. Föreningen 

ställer därav in spelet om Gustav Vasa 2020 och planerar för att genomföra spelet enligt 

projektansökan till Stiftelsen under 2021 istället.  

Landsbygdsrådets Arbetsutskott beslutar att godkänna en förlängning av projekttiden för 

Kråkan Kultur och Teater-Spelet om Gustav Vasa med villkoret att medel ur Stiftelsen för 

fritidens främjande i Falu kommun betalas ut när projektet startas upp 2021.  

 

§34   KDU-Enviksbyns bygdeförening ändring av ansökan 

 

Enviksbyns bygdeförening beviljades kommundelsutvecklingsmedel 2020 för att ansluta sig 

till kommunalt vatten och avlopp då en utbyggnad av detta sker i Enviksbyn och föreningen 

hade ej ekonomiska medel till anslutningsavgiften.  

Enviksbyns bygdeförening har inkommit med en förfrågan om möjligheten att ändra 

användningsområdet för sitt beviljade kommundelsutvecklingsmedel från att ansluta sig till 

kommunalt vatten och avlopp till att bygga ett nytt eget vatten och avloppssystem.   

Landsbygdsrådets arbetsutskott avslår Enviksbyns bygdeförenings ansökan om ändring av 

användningsområdet för kommundelsutvecklingsmedel med motiveringen att frågan om 

kommunalt vatten och avlopp ska eller inte ska byggas ut i Enviksbyn ligger hos 

förvaltningsdomstolen och Landsbygdsrådets arbetsutskott inväntar domslut.  

 

§35   Verksamhetsplanering för Landsbygdsrådet 

Enligt beslut på Landsbygdsrådets sammanträde 2020-04-23 ska Landsbygdsrådets 

Arbetsutskott verksamhetsplanera för Landsbygdsrådet för att sedan skicka ut 

verksamhetsplanen på en remissrunda till Landsbygdsrådet. Detta är en anpassning av 

arbetssättet i framtagandet av en verksamhetsplan på grund av Coronapandemin.   
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• Ersättare för landsbygdsrådet  

Det är viktigt att uppdraget att sitta i landsbygdsrådet tas på allvar och att en 

representation finns från alla partier och från kommunbygderådet. Det bör finnas 

ersättare utnämnda av respektive parti som blir kallad om ordinarie ledamot ej kan 

delta på mötet. Ersättare sitter ej med på rådsmöten om ordinarie ledamot deltar på 

rådsmötet.   

• Vision för Landsbygdsrådets verksamhetsplan 

En vision är ett mål som man ska sträva mot att uppnå, arbetet med att uppnå visionen 

kan pågå under en längre tid. Grundtanken för Faluns utveckling är att hela 

kommunen ska växa och bli större enligt devisen Ett större Falun!  

Landsbygdsrådet har genom representanter i kommunbygderådet insikt i att 

kommundelarna på landsbygden inte alltid känner sig delaktiga i visionen om ett 

större Falun, utan upplever ett utanförskap i kommunbilden i Falun. Landsbygdsrådets 

arbete bör ta sin grund i att Vi är Falun, Falun är vi, och prata om kommunen som en 

helhet. Kommunen behöver se tillgången i hela Falu kommun, inte bara tätorten 

Falun.  

Det är av yttersta vikt att landsbygdsrådets vision i verksamhetsplanen har en samsyn i 

hela Landsbygdsrådet för att säkerställa att det finns en vilja att arbeta för att uppnå 

visionen över en längre tid. Det ska även finnas en stolthet i rådet över de arbete och 

tid som ledamöterna lägger ned i rådsarbetet för att säkerställa rådets arbete över tid 

för att uppnå visionen.  

• Hur ska Landsbygdsrådet och dess arbete uppfattas externt ute hos kommundelarna 

och internt inom kommunen?  

För att möjliggöra och sträva efter en positiv utveckling av Falu kommuns landsbygd 

och Falu kommuns arbete inom landsbygdsutveckling behöver Landsbygdsrådet 

kommunicera sitt arbete och skapa goda relationer både internt inom kommunen och 

externt med kommundelarna på landsbygden.  

Landsbygdsrådet vill uppfattas både externt och internt som bryggan mellan stad och 

land. Landsbygdsrådet ska vara den del i Falu kommuns organisation där det är 

naturligt att vända sig till med landsbygdsfrågor och Landsbygdsrådet ska verka som 

en ”spindel i nätet” i kommunens arbete med landsbygdsutveckling i hela den 

kommunala organisationen. Landsbygdsrådet ska vara en väg in i kommunen för 

föreningar och medborgare på landsbygden och en väg ut i kommunen för den 

kommunala organisationen.  

Landsbygdsrådet vill också uppfattas som en kreativ spelare i kommunens 

utvecklingsarbete och innovation, nya idéer och smarta lösningar är ledord som 

Landsbygdsrådet vill arbeta efter i sitt utvecklingsarbete. Landsbygdsrådet ska fungera 

som en tankesmedja och som en plattform där rådet ska kunna kan dra nytta av 

förvaltningarnas kompetenser till hur rådet kan påverka landsbygden och dess 

utveckling.  

• Den kommunala organisationens struktur inom landsbygdsutveckling 

Den kommunala organisationens struktur inom Falu kommun behöver utvecklas för 
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att få kraft i arbetet att utveckla Falu kommuns landsbygd. Idag arbetar förvaltningar, 

nämnder och bolag allt för mycket i stuprör och kommunen behöver finna en 

samverkansmodell inom sin egen organisation som möjliggör innovativa, smarta och 

effektiva lösningar mellan kommunens verkansområden för att uppnå synergieffekter 

på Faluns landsbygd.  

Landsbygdsrådet ska stimulera till att den kommunala organisationen i Falun 

utvecklas för att på ett bättre och effektivare sätt möta både stadens och landsbygdens 

behov för att uppnå en balans där emellan som stärker hela Falu kommun. Denna 

förändring behöver byggas upp under lång tid och Landsbygdsrådet behöver driva på 

utvecklingen för att den kommunala organisationen i Falu arbetar tillfredställande med 

landsbygdsutveckling i hela organisationen samt kommunicerar sitt arbete internt och 

externt.  

 

§36   Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                              _____________________________ 

Mats Dahlberg, Kommunalråd &                                      Hanna Wickström,  

Ordförande landsbygdsrådet                                              landsbygdsutvecklare  


