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Reglemente för Landsbygdsrådet
Sollefteå kommuns landsbygdsutveckling stärks genom en tydlig samverkan mellan
landsbygdens representanter för bl.a. föreningar, byalag, lokala utvecklingsgrupper och den
kommunala organisationen. Samverkan och dialog kan och bör ske på flera nivåer, informella
såväl som formella, med den officiella plattformen för arbetet är Landsbygdsrådet.
§1

Syfte

Landsbygdsrådet har som syfte att:
-

att främja landsbygdsutveckling genom att tillvarata idéer och vara initiativtagare i
landsbygdsfrågor
att arbeta strategiskt och långsiktigt i frågor kring landsbygdsutveckling
att vara landsbygdens röst i dialog med kommunen

Övergripande mål
Målen för rådets arbete är:
- ökad tillväxt på landsbygden
- ökad inflyttning
Mål
Målsättningarna ska vara dynamiska och föränderliga och stå i relation till omvärldens
utveckling och de lokala behov och förutsättningar som identifieras.
Landsbygdsrådet ska:
- utveckla metodiken för landsbygdssäkring
- bli en remissinstans i viktiga frågor för landsbygden
- bli remissinstans för bygdemedel
- bli ett forum för ömsesidigt utbyte av aktuell information
- tillvarata den sociala ekonomins och lokala näringslivets betydelse för utvecklingen av
hela kommunen
- diskutera aktuella frågor av vikt
Fokusområde
Landsbygdsrådet fastställer fokusområde(n) och en tidsplan för att arbeta med detta. Dessa ska
följas upp årligen och revideras. Vid behov utses arbetsgrupp/er där nödvändig kompetens
engageras för arbetet.
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§2

Sammansättning

Politiker:
- Ordförande Kommunstyrelsen, vice ordförande Kommunstyrelsen och oppositionsråd.
- Politiker kan adjungeras utifrån aktuella ärenden.
Tjänstepersoner:
- Kommundirektör och Landsbygdsutvecklare.
- Tjänstepersoner adjungeras utifrån aktuella ärenden.
Externa:
- Lokala utvecklingsgruppen i Sollefteå (LUS) utser åtta ledamöter efter öppen
nominering.
- Norra Skog utser en ledamot och en ersättare. Ersättare har närvarorätt endast vid
ordinarie ledamots frånvaro.
- LRF utser en ledamot och en ersättare. Ersättare har närvarorätt endast vid ordinarie
ledamots frånvaro.
- Vid behov kan sakkunnig eller specifik kompetens adjungeras till rådet.
Kommunalrådet är ordförande för rådet och vice ordförande utses från de externa ledamöterna.
Landsbygdsutvecklaren ansvarar för dokumentation av rådets möten.
En beredningsgrupp, bestående av ordförande, vice ordförande, kommundirektören och
landsbygdsutvecklaren, fastställer dagordning inför rådets möten.
§3

Mötesfrekvens

Minst sex mötestillfällen per år varav minst ett möte bör genomföras tillsammans med Sollefteå
kommuns Näringslivsråd för att säkerställa samordning.

§4

Ekonomisk ersättning

Ersättning till landsbygdsrådets externa ledamöter ska utgå enligt kommunens reglemente för
arvoden och ersättningar för förtroendevalda beslutade av Kommunfullmäktige.
Erforderliga resurser för Landsbygdsrådets verksamhet ska ställas till förfogande.

§5

Ändring av reglemente

Ändring av reglemente kan aktualiseras av Landsbygdsrådet eller av Kommunfullmäktige.
§6

Fastställelse

Reglemente för Landsbygdsrådet ska fastställas av Kommunfullmäktige.
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