Till kommunfullmäktige i Mjölby kommun
Motion
2021 03 03

Värdera landsbygden
Tillsätt ett landsbygdsutskott
Det är inte en slump att vi har en jättepotatis i rondellen vid Viringe. Mjölby kommun är
jordbruksbygd, ca 47% av vår totala areal är jordbruksmark, ca 25 500 ha. Gröna näringarnas
omsättning i kommunen är drygt 1 miljard kronor per år. Antalet företag inom jordbruk är 283
stycken (2018). Vår näst största industri Väderstad AB, med över 1000 anställda, levererar sina
jordbearbetningssystem till bönder över hela världen. Att satsa på ett storskaligt
upplevelsecenter för mat är en rimlig och utmanande idé i en landsbygdskommun som Mjölby.
Vi har en rik och viktig landsbygd med livskraftiga näringar. Men vi har inte någon samordnad
strategi för att underlätta livet utanför 40-skyltarna. Den tjänst som idag bevakar frågorna är
riktad mot byalag och har varken mandat eller kraft att ta något samlat grepp om
utvecklingsfrågor för landsbygden.
På landsbygden finns ofta ett starkt civilsamhälle med engagemang i bygdens egna frågor. Man
är van att ta hand om sina egna problem och man hittar gärna gemensamma lösningar.
Praktiskt handlar det om; kommunikationer såsom skolskjutsar, stöd till enskilda vägar,
bredband; samhällsservice i form av förskola/skola, hemtjänst, äldrevård; hantering av
miljöfrågor såsom enskilda avlopp, miljökrav på jordbruksnäring, strandskyddsregler,
biotopskydd i skogsbruk; utveckling av rekreations- och fritidsområden, föreningsliv;
näringslivsfrågor såsom kompetensförsörjning i jordbruket, utvecklingsstöd,
besöksnäringsutveckling, nyföretagande, med mera.
Vi vill säkerställa att landsbygden i Mjölby kommun får ta plats som en självklar resurs i
utvecklingsstrategin för hela Mjölby, både vad gäller näringsliv och samhällsbygge, med boende
och kommunal service. Vi vill med vårt förslag om ett landsbygdsutskott inrätta ett politiskt
rådgivande organ som fångar upp och väger nämndernas beslut mot ett landsbygdsperspektiv.
Våra yrkanden är att:
1. Mjölby kommun ska tillsätta ett landsbygdsutskott under kommunstyrelsen att bevaka
landsbygdsspecifika frågor och samordna landsbygdsutvecklingsfrågor med nämnderna.
2. Att landsbygdsutskottet får i uppdrag att upprätta och målsätta en strategi för kommunens
landsbygdsutvecklingsarbete – näring, boende och rekreation.
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