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Besöksadress: Ågatan 40 Linköping  Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping 
Växel: 013-20 60 00  Direktnummer: 013-20 71 34  E-postadress: lars-ake.gustafson@linkoping.se 

Kommunledningskontoret   Okt 2017 
Lars-Åke Gustafson                                                                                  
Vik landsbygdsstrateg 
 
  
  
  

 
Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2017-09-28 

 
Deltagare: Rebecka Hovenberg (MP), Karina Joelsson (Ordinarie Vreta kloster), Åke Wester 
(Sup Vreta kloster), Anita Mortensson (Sup Vreta kloster), Bertil Andersson (Ordinarie Väst), 
Mariann Löfgren (Ordinarie Väst), Ingvar Holm (Ordinarie Vårdnäs), Börje Johansson (Ordi-
narie Vårdnäs), Britt Madsen (Sup Åkerbo), Lars-Åke Gustafson (Vik landsbygdsstrateg).  
 
Frånvarande: Muharrem Demirok (C), Bo Thapper (Ordinarie Vreta kloster), Klas Kristens-
son (Sup Väst), Kenth Kindström (Sup Väst), Sven-Åke Överström (Sup Vårdnäs), Stefan Me-
lin (Sup Vårdnäs), Leif Johansson (Ordinarie Åkerbo). 

 
Plats: Gammalkils IF:s föreningslokal kl 18.00 – 20.00. 
 

1) Mötet öppnades av Rebecka Hovenberg (MP). Därefter berättade Mariann Löfgren lite 
om Gammalkils historia, om utvandring och modernisering av jordbruket som på 1800-
talet fick invånarantalet att sjunka från 1 500 personer till drygt 440 personer. Idag har 
Gammalkil strax under 700 invånare. Ulrikabussen passerar genom del av bygden och 
fungerar bra idag. Dessvärre går det ingen ”tvärled” över Nykil, varför bygderna saknar 
en naturlig, sammanhållande länk. Till exempel kan det bli svårt för en make/maka att 
flytta till äldreboendet i Nykil, när den anhöriga bor kvar i Gammalkil. Bokbussen passe-
rar genom bygden och var fjortonde dag har man ett ”bokcafé” i församlingshemmet. 
 

2) Föregående minnesanteckningar från 2017-05-04 godkändes. 
 

3) Börje Johansson rapporterade från en nationell konferens ”Vatten Avlopp Kretslopp” i 
Norrköping 16-18 mars 2017. Kopplingar till VA-fråga i Linköping gjordes. Bland annat 
framfördes att Tekniska verken borde utreda vad lokala kretslopp skulle innebära ekono-
miskt och ekologiskt för kommunen. Rebecka Hovenberg föreslog att hon skulle arran-
gera ett studiebesök på Tekniska verken och att Börje Johansson håller ett kort anförande 
om betydelsen av lokala kretslopp vid tillfället. Mötet beslutade i enlighet med Rebeckas 
förslag. 

 
4) Mötet informerades om att en VA-mässa kommer att äga rum på Konsert & Kongress  

lördagen den 30 september (se bilaga 1). 
 

5) Lars-Åke Gustafson redogjorde för statusen vad gäller nomineringar av vissa nya leda-
möter till Landsbygdsgruppen och hur valprocessen ser ut;  
 
”Presidiet i Landsbygdsgruppen, tillsammans med presidierna i de fyra geografiska 

landsbygdsutskotten (Åkerbo, Väst, Vreta Kloster och Vårdnäs), fungerar som valbe-
redning och lägger ett förslag utifrån de nominerade. Förslaget skickas ut på remiss 
till samtliga bygde- och utvecklingsgrupper samt anslås på www.linkoping.se/lands-
bygd. Bygde- och utvecklingsgrupper får tre veckor på sig att erinra sig mot förslaget 
innan det anses beslutat.” 
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Plan:  
 24 oktober: Möte med presidierna (valberedningen). Beslut om förslag till nya 

ledamöter.  
 25 oktober: Förslaget skickas ut till samtliga bygde- och utvecklingsgrupper 

samt anslås på hemsidan. 
 15 november: Sista dag för yttranden.  
 16 november: Ny grupp klar. Kallelse ut till ny grupp, till mötet den 30 novem-

ber.  
 
6) En avstämning av Landsbygdsgruppens roll och mandat gjordes utifrån Ingvar 

Holms frågor: 
 

1. Är gruppens roll/mandat tillräckligt stark för att vi ska kunna göra någon 
skillnad? Tillmäts landsbygdsfrågor tillräcklig betydelse i den politiska led-
ningen? 

2. Är vi som ledamöter tillräckligt bra på att samverka med byalagen inom 
våra utskottsområden så att kommunikationen fungerar? Hur skulle vi 
kunna involvera byalagen mera? 

3. Kan vi förstärka samverkan med de geografiska utskotten för att både för-
stärka kanalerna till politikerna och förstärka politikernas knytning till de 
geografisk utskottsområden som de representerar? 

4. Kan vi göra något för att det övergripande styrdokumentet för landsbygds-
frågor, Landsbygdsstrategin, blir mera känd och verkningsfull i kommunens 
nämnder och förvaltningar etc?” 

 
Följande synpunkter kom fram på mötet: 
 

 Landsbygdsgruppens roll, mandat och uppdrag behöver stärkas. 
 Det är sällan som det speglas att Landsbygdsgruppen eller ett geografiskt utskott 

har en åsikt, då beslut tas. 
 Det finns mycket kunskap inom gruppen, men man saknar ett tydligt mandat i 

kommunens landsbygdsarbete. Det är viktigt att gruppen betraktas ses som ett 
riktigt ”bollplank” av kommunens olika förvaltningar, bolag och styrelser då dis-
kussioner förs och politiska beslut tas, som rör landsbygden. 

 Det är viktigt att landsbygdsgruppen får möjlighet att medverka i tidiga skeden 
då det gäller landsbygdsfrågor så att alla goda idéer kan tas tillvara.  

 Byalagen har kommit i skymundan. En fråga som lyftes var: Hur kan man bättre 
ta tillvara de frågor som är viktiga i deras arbete? 

 
En annan fråga som belystes var ”den märkliga ingången” till landsbygdsfrågor på kom-
munens hemsida. På första sidan får man leta sig ner genom fliken ”Stadsplanering och 
trafik”. På mötet framfördes att ”Landsbygdsutveckling” borde ha en egen flik. Den 
minsta förändring som borde göras är att ”Stadsutveckling” byts ut mot ”Samhällsut-
veckling”. 
 
Mötet beslutade att arbeta vidare med dessa frågor. 
 
7) Lars-Åke Gustafson redogjorde för planen för aktualitetsprövning av Landsbygds-

strategin. Några viktiga synpunkter på aktualitesprövningar som lyfts av politiken 
redovisades. Synpunkter hämtades in från Landsbygdsgruppen. Inkomna syn-
punkter från Ingvar Holm redovisas i särskild bilaga till dessa minnesanteckningar 
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(bilaga 2). Aktualitetsprövningen fortsätter på Landsbygdsgruppens möte den 30 
november. 
 

8) Rebecka Hovenberg och Lars-Åke Gustafson rapporterade från Lärandepromenad i 
Nykil 2017-05-30. Uppföljning/Åtgärdsdokument delades ut. 
 

9) Rebecka Hovenberg och Lars-Åke Gustafson rapporterade från Lärandepromena-
den i Brokind 2017-09-13. 

 
10) Lars-Åke Gustafson rapporterade att uppdatering av Landsbygdsstatistiken är förse-

nad men att arbetet är på gång. 
 
11) Rebecka Hovenberg rapporterade att en sammantagen utvärdering av erfarenheter, 

problem, framgångsfaktorer, utmaningar, moderators roll, dialoger, sammanställ-
ningar, återkopplingar och utskick (tre modeller) etc kommer att göras och frågan 
kommer att ställas: Är det här en modell värd fortsätta arbeta med? En samman-
vägd uppfattning är att modellen i stort har fungerat bra, med bra möten och dis-
kussioner på de orter, där den här form av medborgardialog har prövats. 

 
12) Britt Madsen väckte frågan om seniorers situation vad gäller att kunna välja en bra 

boendeformer på landsbygden (se bilaga 3). Rebecka Hovenberg funderade på om 
någon från t ex äldrenämnden skulle bjudas in till gruppen. Rebecka återkommer 
med konkret förslag. Gruppen beslutade att arbeta vidare med frågan på nästa möte. 

 
13) Rebecka Hovenberg rapporterade att det pågår ett arbete för att försöka lösa pro-

blem med bussturer i Rystad/Östra Harg. Arbetet syftar till att företrädesvis finna 
en bra lösning vad gäller buss för gymnasieelever och barn med fritt skolval. 

 
14) Rebecka Hovenberg rapporterade att åtgärder vad gäller pendlingsparkeringar på-

går. I Linghem anläggs 12 nya platser. Kommunen försöker även att förvärva mer 
mark för att kunna anlägga ännu fler platser där. Även i Tallboda pågår en översyn 
vid Gränsliden och vid bron över E4:an.  

 
15) Nästa möte är torsdag 30 november 2017 i utskott Vreta kloster. Därefter 2018 i ut-

skott Vårdnäs och i utskott Åkerbo. 
 
16) Övriga frågor. 

a. Marianne Löfgren rapporterade från ett landsbygdsseminarium i Vreta kluster 
den 31 september, anordnat av Region Östergötland. ”En bra sammankomst med 
bra föreläsningar”, framhöll Marianne. Såväl nationella som lokala förutsätt-
ningar med Finspång respektive Linköping i fokus beskrevs. 

b. Marianne Löfgren väckte frågan om att utfordring av vildsvin börjar bli ett påtag-
ligt problem då stammen ständigt ökar. Marianne ställde frågorna: Hur länge kan 
detta tillåtas? Hur ska man föra upp frågan till debatt på lokal nivå? Frågorna tas 
med i gruppens fortsatta arbete. 

c. Rebecka Hovenberg avtackade två av fyra avgående av ledamöter i gruppen, Ber-
til Andersson och Ingvar Holm, med en enkel gåva från kommunen. Även Bo 
Thapper och Stefan Melin avgår men var inte närvarande på mötet. 
 

17) Mötet avslutades. 
 
E u   
Lars-Åke Gustafson 
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     Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Aktualitetsprövning av Landsbygdsstrategin – synpunkter 
från Ingvar Holm, Landsbygdsgruppen 
 
Det första man frågar sig är:  
Vilket genomslag har den aktuella utgåvan av Landsbygdsstrategin haft i kommunens 
nämnder, förvaltningar och styrelser? Det står i strategidokumentet på sid 30 "För att 
kunna följa utvecklingen gällande kommunens landsbygdsområden kommer ett antal in-
dikatorer att analyseras en gång per mandatperiod". Hur ser analysresultatet ut? 
 
Landsbygdsstrategin borde fungera som det övergripande styrdokumentet för lands-
bygdsfrågor i kommunen. Om den nuvarande utgåvan av Landsbygdsstrategin inte har 
gjort det på önskvärt sätt är det angeläget att analysera varför och vidta åtgärder inför 
utgivning av en reviderad utgåva. Det hjälper inte vad man skriver i dokumentet om det 
inte är känt och respekteras. 
 
Synpunkter på den nuvarande utgåvan av Landsbygdsstrategin: 
Del 1 Bakgrund 
Statistikuppgifterna kan behöva uppdatering. 
 
Del 2 Strategi för landsbygden i Linköpings kommun 
Leva & bo 
Det saknas avsnitt om Äldrestöd.  
Många äldre vill bo kvar i den invanda miljön på landsbygden. Kommunens ambitioner 
för att ge olika former av stöd för detta bör beskrivas. 
Det saknas avsnitt om Säkerhet. 
Vilka ambitioner har kommunen att upprätthålla landsbygdsbefolkningens säkerhet? I 
detta lägger jag sjukvård och sjuktransporter, brandbekämpning och hjälp vid speciella 
händelser (FRG) samt polisstöd. En del av detta ingår inte i kommunens ansvar men 
kommunledningen har starka påtryckningsmöjligheter och bör uttrycka en "kravnivå" 
för kommunens landsbygdsbefolknings säkerhet. 
Sid 14. Översiktsplanen för landsbygden är nu utgiven och skrivningen här bör ändras. 
Dessutom är det två ytterligare översiktsplaner som har framtagits, de två fördjupade 
översiktsplanerna för Bestorp resp. Brokind. 
Sid 15. Skrivningen om fiberutbygganden måste uppdateras. 
Sid 16. Skrivningen om kollektivtrafiken måste uppdateras och formuleras skarpare. Vi 
kan konstatera att Landsbygdsstrategin inte varit så verkningsfull som man hoppades 
när den skrevs. 
 
Mark & Vatten 
Sid 19 och 20. Skrivningarna här om Översiktsplanerna måste skrivas om. 
Företag & Service 
Sid 25. Det står att kommunen kommer att utarbeta en varu- och serviceförsörjnings-
plan. Har det skett? I så fall ska stycket omformuleras. 
 
Del 3 Arbetsprocess, uppföljning och indikatorer 
Avsnittet bör uppdateras. 
Sid 29. Finns det skrivningar i de tre översiktsplanerna för landsbygden och friluftspro-
grammet som triggar ändringar av Landsbygdsstrategin? 
 
Mvh/Ingvar 

Bilaga 3 



   6 

 
     2017-09-14 
 

Landsbygdsboende för seniorer i Linköpings kommun. 
 
Vi är många äldre som bor på landsbygden. För det mesta i en villa. 
Så blir vi ensamstående. Får/ kan inte köra bil längre. Orkar inte sköta hus och trädgård. 
Har inte råd att bo kvar i huset ensam. Ingen kollektivtrafik. Enda kontakten med om-
världen är telefon och TV- utbudet.  
Då finns det seniorboende/ äldreboende i tätorten, men vi har varit landsbygdsbor i hela 
vårt liv och känner ingen glädje i att flytta till stan - och sitta där ensam.  
Vi vill bo kvar på landsbygden nära till natur ,djur och människor vi har haft samhörig-
het med!! 
Varför finns det inget boende på landsbygden för dessa seniorer - både friska äldre och 
de med behov av hemhjälp / lättare sjukvård? 
 
Så här skulle det kunna vara : 
I en stor tvåvåningsbyggnad - i naturskön miljö på landsbygden - inryms ett stort all-
rum/ samlingssal, matsal ( där ett huvudmål kan serveras för den som vill ha), kök, be-
handlingsrum, gästrum mm . Varje boende har tillgång till ett rum/liten lägenhet med 
kokvrå. 
 
Vad vinner vi på det? 
Här kan man stimulera varandra som äldre. Titta på fotboll, höra opera, mm på storbilds 
-TV tillsammans. Lyssna på musik, dansa, ordna kurser mm. Ta promenader tillsam-
mans.  
För de som behöver hemhjälp så finns det fler boende på samma plats för hemtjänsten 
att serva. Distriktssköterska kan ha mottagning. Boende som vill och kan har möjlighet 
att hjälpa sina medboende vid behov. Man behöver inte känna sig ensam. 
 
Till landsbygdsgruppen i Linköpings kommun. 
Jag vill att detta förslag utreds, utvecklas och blir verklighet. Det finns ett stort be-
hov! 
 
 
    Britt Madsen, Östra Harg 
    ledamot i landsbygdsgruppen, 
    70+are och landsbygdsbo. 
 
 
 
 
 
 

 
 


