1 (4)

Protokoll för Landsbygdsrådet

Plats: Proselinsgården Bjursås

2019-09-10
Kl. 08.00-12.00

Närvarande
Mats Dahlberg (M) Ordförande

Ej närvarande

Agneta Ängsås (C)

Jon Bylund (L)
Thomas Strömberg (KD)
Michael Alvmarken (V)
Kjell Nylén (SD)

Kjell Hjort (FAP)
Jonas Lennerthson (S)
Maj Ardesjö (MP)
Tomas Björklund, kommunbygderådet
Joakim Nordlund, kommunbygderådet
Britt Källström, kommunbygderådet
Michael Koij, Kommunbygderådet
Jan Forssell, LRFs kommungrupp
Adjungerade
Anna Perols, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Wickström, landsbygdsutvecklare,
näringslivskontoret

Protokoll
§1

Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat. En presentationsrunda genomförs av alla deltagare på
mötet samt en presentation från Thomas Björklund, ordförande kommunbygderådet, om
historien kring Proselinsgården.
§2

Föregående protokoll
•

Drift i kommundelarna-stöd till KDU projekt? Avvaktar intresseföreningarnas
inventering, frågan är inte aktuell för ansökningar av KDU 2020.

•

Kollektivtrafik- Region Dalarna; Skolkorten blev begränsade till två resor om dagen.

•

Besöksnäringsstrategin blev återremitterad i kommunfullmäktige och tas upp till nytt
beslut den 17 september i kommunens utvecklingsutskott.

Protokollet läggs till handlingarna.
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§3

Uppföljning KDU 2018

Representanter från Sundborn, Vika och Bjursås var på plats under Landsbygdsrådet och
berättade om hur KDU projekten för 2018 fallit ut för respektive by. Hanna återberättade om
KDU projekten 2018 för Aspeboda och Enviken som saknade representation från
intresseföreningarna under mötet.
Projekten i de olika byarna har gått bra och blivit mycket uppskattade av invånarna i byarna.
Att KDU medel från kommunen finns är en viktig funktion för Falu kommuns landsbygd och
de ideella föreningar som finns i byarna, framhåller representanterna från
kommunbygderådet.
Ett axplock av de genomförda projekten i byarna är;

§4

•

En hinderbana i Sundbornsbyn.

•

En pumptrackbana för cykling i Bjursås.

•

Inköp av gräsklippare för skötsel av b.la. fotbollsplanen i Vika.

•

Åtta sittbänkar längs leder i Aspeboda.

•

Upprustning av Raststugan i Enviken med b.la installation av värmekällor.
Inventering av lanthandlare

Hanna har under sommaren varit ute på Falu kommuns landsbygd och pratat med
butikschefer och butiksägare till de lanthandlare som är verksamma på landsbygden i Falun.
Lanthandlarna upplever att det ser positivt ut för deras butiker. Lumshedens Handlaren butik
upplever dock butikens framtid som osäker och drivmedelspumparna utanför butiken har
slutat att fungera. Ingen investering i pumparna är planerad för framtiden av butiksägaren.
Även fast de flesta lanthandlare upplever butikens framtid som positiv finns det utmaningar
att jobba med för framtidens verksamheter. Dessa utmaningar består b.la. av konkurrens från
stora butiker inne i centrala Falun, näthandeln, platsbrist i butiken och för små parkeringar
utan möjlighet till utvidgning.
Lanthandlarna upplever själva att deras existens är viktig för bygden då de ofta har många
olika former av service i butikerna som exempelvis post och paketutlämning, betaltjänster,
ombud för apotek och systembolag. Denna inriktning på ett bredare serviceutbud i butikerna
och butikens funktions som mötesplats för invånarna i bygden tror lanthandlarna kommer att
vara grunden till att människor i byarna fortsätter att handla hos dem även i framtiden.
§5

Information om arbetet med besöksnäringen- Hampus Olofsson

Arbetet med besöksnäringen i Falu kommun grundar sig i visionen ”En genuin destination i
världsklass”. Utgångspunkten för besöksnäringen i Falu kommun är att vi har ”ett rikt utbud
nära”.
Det finns tre profilområden; outdoor, kultur och idrott. Dessa profilområden har profilbärare
som exempelvis Lugnet, världsarvet, gruvan, Carl Larssongården m.fl. Arbetet med
besöksnäringen utgår under hösten ifrån att det behöver skapas ett närmare samarbete mellan
olika parter i besöksnäringen då hela Falu kommun är en destination.
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Landsbygden är en viktig del i Falu kommuns besöksnäring och mycket av de aktiviteter som
återfinns inom de tre olika profilområdena är ofta lokaliserade på landsbygden.
§6

Kommunbygderådet

Ordförande kommunbygderådet Thomas Björklund lyfte frågan om hur arbetet med
landsbygdsprogrammet fortskrider och hur politikens arbete med programmet ser ut idag.
Kommunbygderådet uppmanar politiken till att förankra programmet i respektive nämnder
och lyfta programmet med politiska kolleger internt.
§7

Ansökningar Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun
•
•
•
•
•

Aktiva Svärdsjös förenings ansökan om 65 000kr beviljas.
IOGT-NTO och Bjursås scoutkårs ansökan om 30 000kr beviljas.
Bjursås scoutkårs ansökan om 60 000kr beviljas.
Vika scoutkår och Vika skola IFs ansökan om 102 700kr beviljas med villkoret att
rektor för Vika skola och hyresvärden ger tillåtelse till verksamheten.
Grycksbofiskeklubbs ansökan om 20 000kr beviljas på delegation.

Ovanstående ansökningar uppfyller alla kriterierna för att få stöd från stiftelsen för fritidens
främjande i Falu kommun.
•

Stråtjärns vänners ansökan om 20 000kr avslås då den inte uppfyller stiftelsens
kriterier och återemitteras till föreningen då en tydligare koppling till verksamhet för
barn och ungdomar önskas i ansökan.

Totalt har Falu kommun beviljat ansökningar till en summa av 1 716 876kr.
§8

Information om läget på landsbygden

Hanna informerar om aktuella landsbygdsfrågor; dialogmöte i Enviken om säkra skolvägar,
landsbygdsfrukost i Sågmyra under företagarveckan, information om landsbygdsprogrammet
i nämnder, nya uppföljningsmallar för KDU och stiftelsen, KDU sista ansökningsdag 30
september, sista ansökningsdag stiftelsen 28 oktober, eventuellt projekt om
platsmarknadsföring-Leader och bidrag för upprustning av vandringsleder.
§9

Övriga frågor
•

Kollektivtrafik; Skolkorten har fått begränsad användning av korten till två resor om
dagen. Detta upplevs slå hårt mot landsbygden då skolbarnen blir begränsade i sitt
åkande inom kommunen. Barnen måste förlita sig på skjuts av föräldrar till aktiviteter.
Detta är en komplicerad fråga eftersom den ligger hos Region Dalarna och inte hos
kommunen i och med skatteväxlingen.

•

Jakt på kommunal mark; Kjell Hjort (FAP) informerar om arbetet med jakt på
kommunal mark där tanken är att marklös ungdom ska få en möjlighet att jaga på
kommunal mark.
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Vikapoolen- Vikapoolen är under fokus i budgetarbetet i kommunen och en
nedläggning av poolen är en möjlighet. Poolen är viktig för skolan och bygdens
servicenivå. Vika intresseförenings representant Michael Koij efterfrågar att dialogen
av poolen återupptas med sittande styre i Falu kommun då dialogen stannade upp
under och efter valet.

•

Landsbygdsrådets arbete framåt; Mats Dhalberg (M) ordförande för landsbygdsrådet
ger ett medskick till medlemmarna i rådet att tänka på fokusområden och nischer för
arbetet i rådet till nästa landsbygdsråd. En punkt i dagordningen på nästa
landsbygdsråd blir dedikerad till att diskutera denna fråga.

§10

•

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 19 november i Aspeboda kl. 13.00-17.00. Kommunbygderådets
politikerträff följer kl.18.00-20.00 i Aspeboda.
§11

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

__________________________________
Mats Dahlberg, ordförande

________________________________
Hanna Wickström, sekreterare

