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Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 43, Linköping  Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping 
Växel: 013-20 60 00  Direktnummer: 013-20 65 31  E-postadress: karin.linkhorst@linkoping.se 

Kommunledningskontoret  18 maj 2016 
 
Lars-Åke Gustafson 
Vik landsbygdsstrateg 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2016-05-17 

Deltagare: Nils Hillerbrand, Bo Thapper, Britt Madsen, Sven-Åke Överström, Mariann Löf-
gren, Åke Wester, Börje Johansson, Ingvar Holm, Kenth Kindström, Karina Joelsson, Stefan 
Melin och Lars-Åke Gustafson.  
 
Gäster: Peter Lundberg, Marie Länne Persson och Lena Olsson från Britt-Mari Sigurd Eva 
Andersson, Kulturkraft Slaka & Slaka och Slaka hembygdsförening.  
 
Plats: Kyrkliden i Slaka kl 18.00 – 20:30 
 
Peter Lundberg, Marie Länne Persson och Lena Olsson från Kulturkraft Slaka & Slaka Hem-
bygdsförening tar emot oss och visar Lambohovs säteri och berättar om kulturhistoria i Lam-
bohov, allt från fynd av romersk, grönskimrande glasbägaren daterad till 300-talet e Kr till me-
deltida ballader från Slakabygden. 

 
1) Mötet öppnades av Nils Hillerbrand. 

 
2) Dagordningen godkändes, med tillägg av två övriga informationspunkter om dialogmöten. 

 
3) Information och rapporter: 

 
a. Representanter till Landsbygdsriksdagen 27-29 maj 2016 är; 
 Muharrem Demirok, Börje Johansson och Mariann Löfgren.  
 
b. Nils Hillerbrand rapporterade från ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och  
 gröna näringar.  Detta ägde rum i Vreta Kluster den 8 april 2016. Från kommunen  

närvarade Nils och Lars-Åke. Därutöver även Andreas Larsson, som berättade om 
samordnad varudistribution. Andra inspel gjordes bl a Vreta kluster och S:t Kors som 
berättade om verksamheten på Vreta Kluster samt vilka utvecklingsplaner som finns. 
Vidare påpekade LRF att det finns en favorisering av ekologisk produktion gentemot 
konventionell, i kommunens riktlinjer för vilka miljökrav som gäller för verksam-
heter som beställs av kommunen (Häftet ”Omsorg om miljön”, 2015). LRF fram-
förde också att källhänvisning i riktlinjerna var undermålig. Nils informerade om att 
dokumentet är under omarbetning och bad att få återkomma om tidsplan. Hushåll-
ningssällskapet pläderade för vikten av att värna om kommunens åkermark. Region 
Östergötland berättade om deras näringslivsinriktade arbete och miljöarbete. 
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c. Kenth Kindström rapporterade från LEADER Folkungalands informationsmöte  
 den 4 april 2016, om hur man ska gå tillväga för att söka pengar för ett LEADER- 
 projekt. Kenth menade att ansökningsgången känns formell, krånglig och byråkratisk 

och ifrågasatte även om kommunens ”pengapott” skulle räcka för de behov och öns-
kemål som kan finnas i kommunen. De två första tillfällena att söka pengar för ett 
projekt var i april 2016 respektive i maj. Ansökningar för kommande bedömningar 
ska vara inne tre veckor innan följande datum; 27 oktober respektive 8 december. 
Projekt som skapar arbetstillfällen kommer att prioriteras. Det ställs numera inga 
krav på viss mängd ideellt arbete. Man måste däremot vara beredd på att få ”ligga 
ute” med egna pengar i tre månader inom ett projekt innan Jordbruksverket betalar ut 
bidraget.  
 
För att få hjälp att göra en ansökan: Ta kontakt med verksamhetsledaren Jeanette 
Unér  på LEADER Folkungaland, jeanette@leaderfolkungaland.se  070 – 460 3506 

 
d. Lars-Åke rapporterade om att Kopparnätet dras för 480 hushåll i kommunen i  

     maj 2017. Ett möte mellan Telia, kommunens IT-strateg, Nulink och kommunens  
     landsbygdsstrateg (Lars-Åke) har ägt rum. Telia presenterade där vilka stråk som  
     omfattas och vilka luftburna alternativ de kan erbjuda. De har gått ut till sina kun- 
     der med information och erbjudande om luftburna alternativ. De övriga leverantö- 
     rerna antas ha gjort detsamma. Telia går ”för säkerhets skull” ut med information  
     och erbjudanden till samtliga abonnenter efter årskiftet.  

 
e. Lars-Åke informerade om ett regionalt projekt ”IT-stöd på landsbygden”. Bl a    
         finns det funderingar på om bokbussen på Linköpings huvudbibliotek ska kunna er- 
         bjuda IT-stöd på olika rutter, bl a i form av assistans vid post- och bankärenden på  
         nätet. Bibliotekarien Lovisa Rydberg arbetar med detta. 
 
f.       Börje Johansson rapporterade från en föreläsning i Rimforsa och visning av solel  
 och elfordon inom lantbruk och företagande den 10 maj. Föreläsningen var ett  

samarbetsprojekt mellan Kinda kommun, Åtvidabergs kommun, Linköpings kom-
mun och Energikontoret Östra Götaland. 

 
g.    Lars-Åke informerade om att dokumentet ”Landsbygden i siffror” ska uppdateras i  
 höst. Inspel enskilda medlemmar i Landsbygdsgruppen och eventuella förslag om  
         kompletteringar av statistik etc, ska ha inkommit till Lars-Åke senast fredagen den  
         17 juni 2016. Ett tidigare önskemål är att få befolkning mm redovisat utifrån det  
         gamla sockenbegreppet. 
 
h.    Nils informerade om att det kommer att ske ett pilotprojekt i höst i en eventuell serie  
         av ”förbättringspromenader” på landsbygden. Konceptet är en inspiration från ett ar- 

bete med detta i Västerviks kommun. Se https://www.vastervik.se/Trafik-och-infra-
struktur/Landsbygd/Forbattringspromenad/ Förslag/inspel från medlemmar i Lands-
bygdsgruppen vad gäller innehåll och lämplig pilotplats (med motivation varför) ska 
ha inkommit till Lars-Åke senast fredagen den 17 juni 2016. 
 

i.    Lars-Åke ger en kort återkoppling från tidigare möte av hur arbete i kommunen med  
         FRG (Frivilliga resursgruppen) fortlöper. Visst kontaktnät finns, viss utbildning  
         och vissa övningar har ägt rum. Inga avtal/kontrakt finns. Frågor om försäkringar och  
         rekryteringsbehov diskuteras. 
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4. Övriga frågor.  
 

a. Lars-Åke rapporterade om att representanter för Parlamentariska landsbygdskom-
mittén var i Vreta Kluster den 3 maj 2016 för att presentera sitt arbete och för att 
hämta in synpunkter på uppdraget med att arbeta fram en ”sammanhållen politik för 
långsiktig hållbar utveckling i Sveriges landsbygder”. Nils och Lars-Åke var närva-
rande på mötet tillsammans med representanter för olika intresseföreningar. 
 

b. Lars-Åke informerade om att länsstyrelsen har kallat ansvariga tjänstemän till ett    
dialogmöte om möjligheter inom Landsbygdsprogrammet 2014-2002 den 2 juni  
för att diskutera vilka möjligheter som finns vad gäller olika typer av samhällsnyttiga 
investeringar på landsbygden. Lars-Åke kommer att delta. 

 
5.  Nästa möte är den 27 september 2016 kl 18.00 – 20.30 i Vreta klosters område. Exakt plats 

meddelas senare. 
 
6. Nils avslutade mötet och önskade alla en glad sommar. 
 
 
Eu 
 
Lars-Åke Gustafson 
 

 


