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Minnesanteckningar från möte 2015-03-25 

Vårdnäs stiftsgård kl 18-20 

 

Närvarande: Nils Hillerbrand, Muharrem Demirok, Karin Lorin, Bertil Andersson, 

Börje Johansson, Ingvar Holm, Klas Kristensson, Mariann Löfgren och Karin 

Linkhorst. 

 

 
1) Mötet öppnas av Nils Hillerbrand och alla hälsas välkomna. 

2) Matilda Westling från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar försla-

get om översiktsplan för Brokind och Bestorp.  

Efter presentationen följer en kortare diskussion och samtal om planen. Ingvar Holm 

som varit aktiv i framtagandet av planen framför att det varit ett mycket gott samarbete 

mellan kommunen och de boende och att han gärna skulle se mer av liknande initiativ 

i olika frågor. Det uppkommer även frågor om den påbörjade VA-planen som är pla-

nerad att färdigställas och beslutas under 2015. Börje framför att det vore positivt om 

planen kunde ta höjd för fler småskaliga och kretsloppslösningar. Muharrem berättar 

att detta är del i tänket och att Linköping satsar på detta med VA bla genom att anställa 

en VA-strateg. 

En fråga ställs även om ÖP-landsbygden och Landsbygdsstrategin nu när det är ny 

mandatperiod. Nils berättar att Landsbygdsstrategin kommer att aktualitetsprövas så 

småningom. 

3) Presentation av nya ordförande och vice ordförande samt av gruppens ledamöter. Ef-

tersom detta möte är det första med nya presidiet så genomförs en presentationsrunda 

där samtliga ledamöter presenterar sig. 

4) Diskussion och beslut om valprocess (underlag: förslag på nya stadgar samt utkast 

på informationsblad om gruppen). 

Gruppen lyfter att gällande förslag två (att ordförande i de geografiska landsbygdsut-

skotten fungerar som valberedning för landsbygdsgruppen) tidigare har varit uppe för 

diskussion och att sekreterare för utskotten då var tveksam med motiveringen att ut-

skottsordförande har svårt att ha personkännedom om kandidater samt att det riskerar 

att bli partipolitik i Landsbygdsgruppen, något som även gruppen lyfter som negativt. 

Gruppen lyfter att det senare problemet kan avhjälpas genom att skriva in i stadgan att 

partipolitik ej ska styra valet. Gruppen föreslår även att hela presidiet i de geografiska 
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utskotten ska involveras då detta garanterar politik från olika håll oavsett majoritet. 

Gruppen lyfter även att utskotten faktiskt kan vara behjälplig med att få fram kandi-

dater och att detta är positivt, dvs att de kan vara med som nominerande.  

Gruppen diskuterar även att det är av vikt att det sitter engagerade personer i Lands-

bygdsgruppen och att de som sitter är aktiva och inte enbart ”sitter av tiden”. Leda-

möterna måste känna och kunna ta ansvar samt ha förmåga att se helheten i lands-

bygdsutveckling och inte enbart de delar som direkt berör dem. För att hitta dessa 

engagerade personer föreslår gruppen att information om gruppen samt om att man 

kan nomineras till gruppen bör breddas till att gälla alla föreningar på landsbygden. 

Vissa tex idrottsföreningar arbetar även med ortsutveckling. Karin Linkhorst berättar 

att kommunen saknar kontaktuppgifter till samtliga föreningar på landsbygden och att 

uppmaning att nominera kan via mail/post enbart gå ut till byalag/utvecklingsgrupper 

men att fler kan vara valbara. 

BESLUT: gruppen beslutar i enlighet med förslag två, samt om en ändring i att alla 

föreningar på landsbygden är valbara. 

BESLUT: att korrekturläsa samt att låta layouta det informationsblad som tagits fram 

om gruppen. 

BESLUT: att genomföra val under 2015. 

5) Diskussion om årets stormöte.  

Karin och Nils berättar om Regionens önskemål om att samanordna ett möte om kol-

lektivtrafiken på landsbygden med gruppen. Landsbygdsgruppen är positiva till detta 

initiativ som kan ses som en uppföljning på det möte som gruppen anordnade 2014. 

Karin Linkhorst får i uppdrag att återkomma till Regionen med besked om att Lands-

bygdsgruppen gärna deltar och samarrangerar detta. 

Innan jul diskuterade landsbygdsgruppen möjligheten att anordna ett stormöte om be-

redskap. Beslut lämnades till nytt presidium varför frågan tas upp på nytt. Bertil på-

pekar att frågan blev aktuell igen med strömavbrottet i Ulrika i vintras då tom mobil-

telefonin slogs ut pga inget batteri i masterna. 

BESLUT: att landsbygdsgruppen i höst anordnar ett stormöte om beredskap.  

Karin Linkhorst får i uppdrag att sätta samman ett förslag. 

6) Övriga frågor 

a. Hitta ledamöter till Leader Folkungalands styrelse och valberedning 

Karin Linkhorst lyfter att det snart kommer att beslutas om kommunen får 

ingå i ett nytt Leaderområde 2015-2020 och att det då kommer att behövas 

kandidater till Leaders styrelse LAG från den ideella och den privata sektorn. 

Anders Grafström ges på förslag och Karin ska framföra detta till Leaders 

valberedning. Karin mottar gärna fler förslag via mail/telefon. 

b. Utskänkningstillstånd försvårar för föreningslivet som vill hyra ut lokaler, 

finns möjlighet att förenkla detta för föreningar? 

c. Överenskommelsen, är den aktuell för landsbygdsföreningar? Hur får vi ut 

information om den? 
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7) Plan för resten av året. 

a. Nils lyfter att man i den politiska majoriteten diskuterat att göra om Lands-

bygdsgruppen till ett råd under Kommunstyrelsen, så som kommunala pens-

ionärsrådet är ett råd under Kommunfullmäktige. Det har i de diskussionerna 

lyfts att det då vore lämpligt att även ta in fler politiker i gruppen (så som det 

ser ut i KPR). Att göra gruppen till ett råd under KS skulle kunna ge gruppen 

en högre status och tydligare roll, samtidigt som att ta in fler politiker i grup-

pen skulle innebära andra uppgifter (svårt att då svara på kommunala remis-

ser) samt ev. mindre makt till övriga ledamöter i gruppen. Gruppen diskuterar 

att LG har haft ett stort värde som landsbygdsröst (snarare än politik) och att 

gruppens remisskrivning har varit en styrka i gruppen (och för kommunen). 

Gruppen diskuterar att gruppen idag tyvärr lever lite av ett dolt liv politiskt 

men att detta skulle kunna avhjälpas på andra sätt än att göra gruppen till ett 

råd. Nils för fram att han avser lyfta fram gruppen mer i KS och föreslår att 

presidiet får i uppdrag att ta fram förslag kring hur gruppen ska kunna lyftas 

mer utan att göra om gruppen till ett råd. 

b. Andra frågor att jobba med under året lyfts bland annat detta med hur beslut 

förs ut i tjänstemannaleden och blir verklighet. Ett exempel som tas är lokal-

frågan och det politiska beslut som fattats i denna fråga i och med Lands-

bygdsstrategin. Här lyfts att detta inte alltid fungerar och att de tjänstemän 

som blir uppmärksammade på vad som beslutats i och med strategin istället 

för att ändra sig föreslår att man ska ändra i strategin. Muharrem påpekar att 

detta är en styrnings och ledningsfråga och att just detta med lokaler har tol-

kats olika och att det är olyckligt gälande både slitage och möjlighet att hålla 

på sekretess. 

c. Det vore önskvärt att hitta möjligheter till utvecklade dialogformer mellan 

tjänstemän och boende/föreningar på landet (ÖP Brokind/Bestorp tas som ett 

bra exempel). Hur kan gruppen arbeta med detta inom ramen för landsbygds-

strategin och det uppdrag som gruppen har där? Kan man bjuda in några för-

valtningar för att höra hur de arbetar? 

d. Förslag lyfts att gruppen borde arbeta mer med Leader. Vad vill gruppen med 

Leader och vilka möjligheter finns? 

e. Kan gruppen ordna en inspirationsdag för skogs- och markägare för att för-

bättra miljöhänsynen inom jord- och skogsbruket? 

8) Nästa möte är den 20 maj 2015 i Hulta. 

9) Mötet avslutas av Nils Hillerbrand. 

 


