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Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett
programförslag för sammanhållen politik på landsbygden
Ärendebeskrivning
Sebastian Aronsson (S) lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2018, §
117 ett förslag, att kommundirektören ska ta fram ett programförslag på sammanhållen politik
för landsbygden. I en sammanhållen politik för landsbygden ser förslagsställaren ett antal
områden som viktiga att prioritera, bland annat utbyggnad av bredband via fiber,
kollektivtrafik och lika tillgång till vård och skola. Syftet med förslaget är att försäkra att det
finns god offentlig service och goda livsvillkor i hela kommunen.
Förslaget bifölls av kommunstyrelsen den 11 september 2018, § 148 med tillägget att
utvecklingsplan för norra och södra kommundelen som återfinns i Tillväxtprogrammet i
Flerårsstrategin ska samordnas med kommande programförslag.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret lämnade ett yttrande i skrivelse den 9 augusti 2018, där det
beskrivs hur kommunen arbetar med förslagsställarens prioriterade områden. Under hösten
2018 och under 2019 har Alingsås kommun påbörjat och/eller utfört ett antal satsningar som
berör landsbygden.
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2018, § 227 en bredbandsstrategi som bland
annat anger att 95 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ska ha tillgång till
höghastighetsbredband senast 2020. En utbyggnad av bredband via fiber är nödvändigt för
att boende i tätort och på landsbygd ska ha samma förutsättningar för elektronisk
kommunikation.
För att underlätta nämnder och styrelsers arbete med medborgardialog uppdaterade
kommunstyrelsen den 9 december 2019, § 227 riktlinjer för medborgardialog. Under 2020
kommer en samlad näringslivsstrategi tas fram.
Ytterligare utveckling avseende den norra kommundelen som påbörjats är tillbyggnad av
äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn, Gräfsnäsparken har tilldelats extra medel, bidrag
har getts till Sollebrunn AIK och Stora Mellby SK för att rusta upp idrottsanläggningen Nya
Björkevi respektive skapa Mötesplats Stora Mellby.
I de södra kommundelarna pågår utbyggnad av bostäder och planering för byggnation av ny
förskola i Ingared.
Av Alingsås kommuns styrmodell framgår att de övergripande målen och den politiska
avsiktsförklaringen för Alingsås kommun kommande år antas varje år i kommunens budget. I
budgeten för 2020 – 2022 som antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 220
beskrivs att för att Alingsås ska kunna utvecklas och växa, krävs att de som bor på
landsbygden får goda förutsättningar för att kunna bo, arbeta och driva företag.

Konkreta åtgärder rörande landsbygden i budgeten är bland annat att ta fram en fördjupad
översiktsplan för hela Sollebrunn och att ta fram detaljplaner för Sollebrunn centrum.
Uppdaterade planer underlättar nybyggnation av både bostäder och verksamhetslokaler.
Det finns i dag ett antal dokument som vägleder kommunens utveckling, så som budget,
översiktsplan, tillväxtprogram, planprioritering och andra styrande dokument. För att skapa
en sammanhållen kommun, där alla kommunens geografiska delar inkluderas i
utvecklingen, bör landsbygdsperspektivet ständigt finnas med i kommunens utveckling och i
arbetet med att ta fram och uppdatera relevanta styrande dokument. Ytterligare politiska
program utöver budgeten riskerar att göra styrningen ineffektiv.
Kommunledningskontoret anser därmed att ett program för sammanhållen politik för
landsbygden inte bör tas fram. Landsbygdsperspektiv ska dock alltid beaktas i kommande
budgetar och styrande dokument.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att ett program för sammanhållen politik för landsbygden inte ska tas fram innebär
inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Program för sammanhållen politik för landsbygden tas inte fram.
Landsbygdsperspektivet lyfts fram i kommande budgetberedningar och andra relevanta
styrdokument.
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