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Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) inkom den 29 oktober 2012 med 
rubricerad motion. Förslagsställarna föreslår att kommunstyrelsen ska införa 
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling på landsbygden. 

Motionärerna vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor 
möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan. Om politikens 
konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste 
politikens konsekvenser bedömas. 

Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid 
regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för 
landsbygden. Till grund för arbetet ligger den samlade strategi för att stärka 
landsbygdens utvecklingskraft, som överlämnades till riksdagen 2009. 

Det är positivt att regeringen inser att de beslut som fattas på nationell nivå kan få 
andra konsekvenser för glesbefolkade områden på landsbygden jämfört med de 
större städerna. Att ständigt agera och protestera när service såsom 
kommunikationer, post och polis samt övrig myndighetsutövning centraliseras av 
regeringar är vardag i det kommunalpolitiska arbetet. 

Men förslagsställarna skriver att det nu är dags att ta nästa steg och 
landsbygdssäkra de politiska beslut som fattas i Sala kommun. Många perspektiv 
kan läggas på politiska beslut, inte minst god ekonomisk hushållning och 
upprätthållande av god kvalitet och service. Under senare tid har i Sala framtagits 
och beslutats om en barnchecklista för att tillgodose barnperspektivet i kommunala 
beslut. 

Det politiska arbetet i kommunen fokuserar ständigt på att skapa förutsättningar för 
hållbar tillväxt och utveckling i hela vår kommun. l strategisk plan 2014-2016 finns 
visionen att år 2024 har Sala passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart 
samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. Det offentligas närvaro 
och service på landsbygden har förändrats och många upplever det som en 
försvagning av landsbygdens villkor. Oron bland dem som bor och verkar på 
landsbygden, att alltmer av den statliga och kommunala närvaron i lokalsamhället 
hotas att upphöra, flytta och försvinna, måste tas på fullaste allvar. Det handlar om 
grundläggande service som kan vara allt från post, telefoni, bredband, elförsörjning, 
vägar, skolor, vårdinrättningar mm och offentlig upphandling som gör att små 
företag stängs ute. Att en sådan utarmning inte sker är både ett kommunalt och 
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statligt ansvar. Men om att landsbygdssäkra alla politiska beslut innebär att inga 
enstaka negativa konsekvenser tillåts alls blir förändringspotentialen framåt svag. 

Landsbygdsperspektivet kan vävas in i beslutsprocessen genom frågor som; innebär 
beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? Innebär beslutet att 
det skapas fler eller fårre jobb på landsbygden? Ökar eller minskar tillgången till god 
service? 

Vid politiska beslut är det viktigt att ha ett välgrundat beslutsunderlag med 
konsekvensbedömningar ur alla perspektiv som beslutet medför. Ansvaret för att 
prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de 
förtroendevalda politikerna som fattar beslut i frågan. jag ser det intressant och 
möjligt att införa riktlinjer som synliggör konsekvenserna för landsbygden av 
kommunala politisk beslut. Och det i skenet av andra <Jktörers agerande på regional 
och nationell nivå. Allt samverkar i en helhet och bör belysas utifrån ett sådant 
perspektiv 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer /checklista som synliggör 
konsekvenserna för landsbygden av kommunala politiska beslut 

att anse motionen besvarad 
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Motion om att Landsbygdssäkra politiska beslut i Sala kommun 

Motionen från Carola Gunnarsson (C) föreslår att kommunen skalllandsbygdssäkra 
alla politiskt fattade beslut. Den säkring som föreslås, skall bestå av att man alltid 
skall ställa sig frågor om hur beslutet påverkar möjligheten att bo på landsbygden, 
om det skapas fler eller färre jobb på landsbygden eller andra typer av frågor som är 
viktiga på den lokala agendan i ett längre perspektiv_ 

Vid politiska beslut är det givetvis viktigt att ha ett välgrundat underlag med 
konsekvensbedömningar ur alla aspekter som beslutet medför. Ansvaret för att 
prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de 
förtroendevalda politikerna som fattar beslut i frågan. 

Om kommunen väljer att införa riktlinjer för att synliggöra konsekvenserna för 
landsbygden vid alla fattade beslut så är detta möjligt. 
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Motion till Kommunfullmäktige 
i Sala kornmun 

Landsbygdssäkra politiska beslut 

CENTERPARTlET 

Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt i hela 
landet. På landsbygden och i städerna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens 
unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och 
efter egen strävan. 

Landsbygden är en plats där konsekvenserna av olika politiska åtgärder ofta är annorlunda 
än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i 
städerna måste politikens konsekvenser bedömas. 

Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel, 
hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och 
förbindelser. 

Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för 
att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Det är nu dags 
att ta nästa steg och landsbygdssäkra de politiska beslut som tas i kommunen. 

Landsbygdsperspektivet kan enklast vävas in i beslutsprocessen genom frågor som: innebär 
beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det 
skapas fler eller färre jobb på landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på den 
lokala agendan i ett längre perspektiv. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att införa landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut 
för att därigenom bidra till en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden 

Sala den 29 oktober 2012 

r' f:\ 

VwvJvuV ~ , .cu.v-
Carola Gunnar(ofc) "_./ Christer Eriksson ( C) 


