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Stadgar för Landsbygdsgruppen  
 

Om Landsbygdsgruppen  
Landsbygdsgruppen i Linköpings kommun arbetar med övergripande landsbygdsfrågor. 
Exempel på sådana frågor är kommunens landsbygdsstrategi, översiktsplaner, IT-utveckling 
på landsbygden (bredband), turism och näringslivsfrågor. Gruppen ska stödja både bygde-
/utvecklingsgrupper samt landsbygdspolitiken i kommunen.  
 

Syfte 
Landsbygdsgruppen är ett samarbetsorgan mellan aktörer på landsbygden och kommunen. 
Syftet med gruppen är att vara kontaktlänk mellan kommunstyrelsen och landsbygdens 
aktörer samt att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet. Konkret innebär det att 
kommunstyrelsen genom detta forum ska kunna sprida information kring aktuell politik och 
utveckling gällande landsbygdsfrågor och vidare ska gruppen kunna återkoppla till politiken 
vad som är landsbygdens behov, önskemål och aktuella frågor. 
 

Uppgifter 
Kommunen har ett uppdrag att genom Landsbygdsgruppen informera, stödja samt utbilda 
kring landsbygdsutveckling. Uppgifter ålagda Landsbygdsgruppen är följande: 



 Bevaka och ta emot information kring kommunens arbete på landsbygden. Detta 
kan även gälla frågor kring t.ex. skola eller omsorg när landsbygden är aktuell part.  

 Att avge yttranden och vara remissinstans i kommunen gällande landsbygdsfrågor. 

 Ha ett särskilt ansvar för att bevaka, och vid behov ge förslag på förändring av, 
kommunens landsbygdsstrategi.  

 Proaktivt verka för landsbygdsutveckling på olika sätt. 

 

Organisation  
 

Ledamöter  
Landsbygdsgruppens består av följande ledamöter: 
 

 En ordförande från den politiska majoriteten.   

 En vice ordförande från den politiska minoriteten. 

 Åtta ordinarie ledamöter, två från varje geografiskt utskottsområde från landsbygden (Väst, 
Åkerbo, Vreta Kloster och Vårdnäs).  

 1-2 suppleanter från varje utskottsområde (vilka har närvarorätt på mötena). 
 

 
Samt: 
 Kommunens Landsbygdsstrateg, fungerar som sekreterare och tjänstemannastöd. 
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Arbetsformer  
Landsbygdsgruppen sammanträder på tid och plats som landsbygdsgruppen bestämmer. 
Ordförande ansvarar för dagordning samt för att kallelse till Landsbygdsgruppens 
sammanträden utfärdas. Landsbygdsgruppen bereder ärenden och fattar beslut, samt 
organiserar och sammankallar stormöten. Landsbygdsgruppen sammanträder 2-4 gånger om 
året, eller så ofta som det finns ett skäl att ha ett möte. Både ledamöterna samt kommunala 
representanter kan lyfta frågor i gruppen. 
 
 

Stormöte 
Samtliga bygde- och utvecklingsgrupper i kommunen sammankallas till stormöten 1-4 gånger 
per år, eller så ofta som det finns ett skäl att ha ett stormöte. Det åligger Landsbygdsgruppen 
att tillhandahålla en dagordning till stormötena, dock står det även stormötet fritt att lyfta frågor 
och föra fram information till mötet. Till stormöten kallas vid större informationsinsatser samt 
t.ex. vid rådfrågning inför större frågor. 
 

Landsbygdsgruppens stormöte består av samtliga bygde- och utvecklingsgrupper som finns i 
kommunen, eller andra föreningar som verkat för ortsutveckling en grupp får skicka flera 
representanter. Till stormötet kan även representanter från intresseföreningar och 
organisationer så som Företagarna, LRF, AGRO ÖST, landsbygdsbutikerna, 
Hushållningssällskapet, Hela Sverige ska leva, Studieförbundet vuxenskolan, mfl inbjudas om 
så är lämpligt.  

 

 

Val till landsbygdsgruppen 
Val till landsbygdsgruppen hålls vartannat år och ledamöter väljs på fyra år. Vid val är hälften 
av ledamötesplatserna för omval. Ledamöter i gruppen får väljas om. De politiska ledamöterna 
utses av kommunen. 
 
Val utlyses på www.linkoping.se/landsbygd samt skickas ut till bygde- och utvecklings-
grupperna samt övriga föreningar som anmält intresse i respektive område. Minst två månader 
ska avsättas för att skicka in nomineringar. 
 
Presidiet i Landsbygdsgruppen, tillsammans med presidierna i de fyra geografiska 
landsbygdsutskotten (Åkerbo, Väst, Vreta Kloster och Vårdnäs), fungerar som valberedning 
och lägger ett förslag utifrån de nominerade. Förslaget skickas ut på remiss till samtliga 
bygde- och utvecklingsgrupper samt anslås på www.linkoping.se/landsbygd. Bygde- och 
utvecklingsgrupper får tre veckor på sig att erinra sig mot förslaget innan det anses beslutat. 
Val ska ske under första halvåret ojämna år, ny grupp tillsätts till hösten  
 

 

Dokumentation och ärendehantering 
Det åligger kommunens Landsbygdsstrateg att dokumentera samtliga möten. 
Minnesanteckningar ska sedan distribueras till samtliga i Landsbygdsgruppen stormöte samt 
finnas på www.linkoping.se/landsbygd.   
 

Ärenden som inkommer till kommunen och som ligger inom Landsbygdsgruppens 
arbetsområde ansvarar Landsbygdsstrategen för att föra vidare till gruppen för behandling. 
Ärenden som inkommer direkt till ledamöterna åligger dem att föra upp. 
 

 

Resurser och fortbildning 
Landsbygdsgruppen bjuder regelbundet in experter och sakkunniga från olika områden för att 
ta del av nytt material samt få fortbildning kring aktuella frågor. Tanken är att denna kunskap 

http://www.linkoping.se/landsbygd
http://www.linkoping.se/landsbygd
http://www.linkoping.se/landsbygd
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sedan ska spridas i gruppernas respektive organisationer. Gruppens ledamöter kommer även 
att erbjudas annan fortbildning så som konferenser och nätverksträffar. 
 

 
För Landsbygdsgruppen finns det tjänstemannastöd i form av: 
 

 Kommunens landsbygdsstrateg. Uppgiften är att leda tjänstemannastödet, samordna arbetet 
samt att se till att frågor, beroende på art, lyfts till en översiktlig nivå alternativt lotsas till den 
lokala nivån där de hör hemma. Administration. 

 Vid behov kommunens tjänsteperson som arbetar gentemot de fyra geografiska 
landsbygdsutskotten. Uppgiften är att fungera som expert på vad som är aktuella frågor inom 
vart och ett av de fyra geografiska (landsbygds)utskottsområdena. Kan föra frågor till/från 
Landsbygdsgruppen till/från utskotten.   

 

 
 


