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Svar på medborgarförslag - Bygg upp livet på
landsbygden
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag ”Bygg upp livet på landsbygden, särskilt behöver skolor bli
mindre” har lämnats in till kommunfullmäktige den 16 januari 2017. Förslaget går
ut på att kommunen ska höra av sig till barnfamiljer för att få dem intresserade av
att flytta ut på landsbygden och att kommunen ska öppna upp skolor på
landsbygden.

Ärendebeskrivning
Förslaget har diskuterats av kommunstyrelsens landsbygdsråd på dess möte den 12
april 2017. I den strategiska inriktningen för mandatperioden är ”Attraktiv stad och
landsbygd” ett av fem prioriterade områden. Landsbygdsrådet har också tillsatts
med uppgift att arbeta för utvecklingen av landsbygden. En ny strategi för
landsbygdsutveckling ska tas fram. Eskilstuna kommun vill öka landsbygdens
attraktivitet genom att arbeta för tillgång till kollektivtrafik och bredband på
landsbygden. Nyligen tecknades ett avtal mellan IP Only och Eskilstuna kommun
där bolaget åtar sig att erbjuda bredbandsutbyggnad till hela landsbygden. Detta
förutsätter att det finns intresse från boende och företag att ansluta sig till bredband.
Översiktsplanen, ÖP 2030, pekar ut ett antal noder på landsbygden där
utvecklingsplaner ska tas fram. Nu pågår utvecklingsplan för Kvicksund, sedan står
Näshulta, Alberga och Sundbyholm på tur. Då analyseras förutsättningar och
strategier för utveckling av näringsliv, bostäder, kommunikationer, service, naturoch friluftsliv mm.
Det finns idag inga planer att särskilt marknadsföra flytt ut till landsbygden eller
öppna upp skolor utöver de som redan finns. Därför föreslås avslag av
medborgarförslaget.
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§ 35
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg upp livet på landsbygden
(KSKF/2017:47)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga upp livet på landsbygden, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 16 januari 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för åtgärd
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