
Motion: Landsbygdsutvecklare 

"Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet" 

Landsbygden är viktig för att skapa en hållbar utveckling i en kommun. Landsbygden 
är viktig för hela kommunens utveckling och attraktionskraft. En levande landsbygd 
innebär bra miljöer för boende, etableringar och besöksnäringen. 

Landsbygdsutveckling är inget nytt påfund. Det arbetas med landsbygdsutveckling i 
Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen ger stöd åt 
ett sådant arbete. Sedan 2012 finns det även ett nätverk för landsbygdsutvecklare 
som är anställda inom bland annat den kommunala organisationen. Flera kommuner i 
vår närhet har landsbygdsutvecklare, t ex Uddevalla och Grästorp. 
Landsbygdsutveckling är också den "andra pelaren" i EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik. 

En landsbygdsutvecklare ska fungera som stöd för utvecklingen av kommunens 
landsbygdsområden. Hen ska arbeta för att främja landsbygdens sociala, miljömässiga 
och ekonomiska hållbarhet. Det kan vara servicen på landsbygden och förbättrad 
tillgång till kollektivtrafik, det kan vara bostadsbyggande och utveckling på 
energiområdet. 

Landsbygdsutvecklaren ska vara projektledare och samordnare. Det kan innebära att 
upprätthålla och utveckla samordningen mellan de kommunala förvaltningarna. Det 
kan även vara att hålla ihop alla projekt som handlar om kommunens 
landsbygdsområden. Det kan handla om tex arbetet med översiktsplaner och 
detaljplaner, men också kommunens inköp av närodlade livsmedel. Naturligtvis ska en 
landsbygdsutvecklare vara samordnare i arbetet med tågstationer i Brålanda, 
Frändefors och Väne Ryr. 

Landsbygdsutvecklaren ska vidare vara en kommunikationslänk mellan företagare, 
invånare, föreningar och kommunen. Det kan vara att arbeta för grön integrering, att 
göra offentlig service tillgänglig på landsbygden eller att skapa förutsättningar för 
boende eller att driva företag. 

Vänersborgs kommun behöver en landsbygdsutvecklare som arbetar för att förverkliga 
visionen. 

Jag yrkar att: 

• kommunen inrättar en tjänst som landbygdsutvecklare 
• arbetsbeskrivningen för tjänsten beaktar vad som anförts i motionen 

Vänersborg 2022-04-08 

~~ 
Stefan Kärvling 
Vänsterpartiet 
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Vänersborgs kommun 
Till ytan: ca 900 kvadratkilometer 

I 

Brålandabygden: 3.600 invånare 
(Brålanda, Gestad och Sundals-Ryr) 

Frändeforsbygden: 3.400 invånare 

Vargöbygden: 6.800 invånare 
(Vargön, Vänersnäs och Västra Tunhem) 

Väne Ryr distrikt: 500 invånare 

Vänersborg distrikt: 25.000 invånare 
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