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Kommunledningskontoret

21 maj 2015

Karin Linkhorst
Landsbygdsstrateg

Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2015-05-20
Hulta Missionshus kl 18-20
Medverkande: Börje Johansson, Karina Joelsson, Britt Madsen, Bo Thapper, Mariann Löfgren, Klas Kristensson, Ingvar Holm, Veine Edman, Bertil Andersson, Nils
Hillerbrand och Karin Linkhorst.
Mötet inleds med en tur runt i omgivningarna och genom byn. Vi får bland annat
titta på den stenvalvsbro som nyligen restaurerats, följa den gamla landsvägen samt
skåda rester av de ridvägar som tidigare korsade landskapet. Efter turen äts smörgåstårta och fika från Lökebo gårdsbageri och Börje berättar om Hultabygdens kretsloppsförening och det arbete som de gjort och gör.
1) Mötet öppnas
2) Beslut om nya stadgar. Gruppen diskuterar det förslag på nya stadgar som skickats
ut och kommer överens om två ändringar:
a. Första sidan under rubriken ”Ledamöter” ändras punkten tre till: ”Åtta ordinarie ledamöter, två från varje geografiskt utskottsområde från landsbygden
(Väst, Åkerbo, Vreta Kloster och Vårdnäs).”
b. På andra sidan under ”Val till landsbygdsgruppen” läggs följande mening
sist i sista stycket: ”Val ska ske under första halvåret ojämna år, ny grupp
tillsätts till hösten.”
BESLUT: Med dessa ändringar antas de nya stadgarna för landsbygdsgruppen.
3) Diskussion om årets stormöten.
a. Kollektivtrafikmötet 9 juni
Gruppen diskuterar gruppens eventuella roll på mötet samt om och i så fall
vilka politiker som ska bjudas in. Allt från KS till de geografiska utskotten
diskuteras. Mötet är till för att byalag och utvecklingsgrupper ska kunna ge
inspel till regionen och få ge sin syn på kollektivtrafiken, det är inte meningen att politiken ska ha en stor roll på mötet då de har andra kanaler.
Dock kan det vara bra att politiken får lyssna på vad grupperna för fram som
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viktigt. Av vikt är att det inte blir för många politiker på mötet som kan upplevas ”ta över”. Mötet kommer fram till att bjuda in gruppledarna för varje
parti och be dem utse lämplig kandidat att medverka på mötet.
Ingvar för fram ett förslag om at återknyta till det förra mötet om kollektivtrafiken genom att skicka in de frågor som gruppen hade då. Regionen uppmuntrar att få in synpunkter även skriftligen.
b. Möte om beredskap under hösten – förslag på upplägg
Karin presenterar olika förslag på upplägg på stormötet om beredskap. Tex
skulle Civilförsvarsförbundet kunna bjudas in för att berätta om vad man
som individ bör planera kring för att trygga sin egen säkerhet vid en krissituation, eller bjuda in från det offentliga (kommunen, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten) och att de får berätta om hur beredskapen ser ut i kommunen
och i länet (likt Sofia Karlsson från kommunen gjorde på ett möte för Landsbygdsgruppen). Gruppen beslutar sedan att bjuda in någon/några som var
med i arbetet med branden i Västmanland (Karin har fått en rad olika intressanta namn att gå vidare med) som får berätta om sitt arbete och sin insats.
Gruppen beslutar även att bjuda in Frivillig Resurs Grupp (FRG) i kommunen som då får berätta om sitt arbeta, vad de får för roll vid kriser och hur vi
i Linköpings mha FRG skulle vara rustade vid kris liknande den i Västmanland (oavsett om det gäller brand, elavbrott eller annat). FRG har dessutom
nyss nystartats i kommunen och vill gärna ha fler aktiva och sprida information om sitt arbete. Genom FRG kan individer och grupper ges möjlighet
att förbereda sig för kris, hjälpa till vid kris samt hitta smarta lösningar på
möjliga problem. I Västmanland var FRG-gruppen ovärderlig.
Gruppen påpekar vikten av att bjuda in brett till mötet och inte missa aktörer
så som Frivilliga brandkåren, LRF, Länsstyrelsen mfl. Gruppen framhåller
även vikten av att tillse att mötet börjar på en tid som ger fler möjlighet att
delta och att kl 18.00 kan vara för tidigt. Gruppen lyfter även att om det är
nödvändigt för att få plats med ett bra schema så kan mötet vara längre än
två timmar.
BESLUT: Karin får i uppdrag att arbeta vidare med mötet samt med att se
över vilka som kan och bör bjudas in.
4) Information om Leader/LLU 2015-2020
Karin berättar att Linköping ingår i ett av de områden som fått besked om att få bilda
ett leaderområde. Tyvärr har Leader Folkungaland (likt alla andra områden) fått
mindre pengar än vad man sökt. Folkungaland får därtill enbart arbeta med Landsbygdsfonden och inte med Regional- och Socialfonden som man även sökt. Karin
berättar att det tyvärr blivit så att Sverige med detta beslut fått fem vita fläckar (dvs
områden som kommer att sakna finansiering via Leadermetoden) och att en av dessa
är i Östergötland då ”Sommenbygd” nekats att bilda områden. Stor missnöje råder
med detta beslut och det arbetas på olika håll för att få ett annat beslut, ett arbete
som Linköpings kommun deltar i. Pengar via Leader/LLU kommer troligen att gå att
söka från nästa år.
5) Information om ”Bushresa”
Tillsammans med Vreta Kluster och Landsbygdsnätverket (del av Jordbruksverket
för att förverkliga Landsbygdsprogrammet) så ska Linköpings kommun anordna en
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”bushresa”. Det är en bussresa till vilken politiker, journalister och andra makthavare
bjuds in för att åka runt i landskapet och se effekterna av förbuskning, när marker
växer igen för att de inte betas. Förbuskning är ett problem både för den biologiska
mångfalden, för näringen och för en plats attraktivitet (dvs negativt för de som bor
där). Resan kommer att ske i augusti/september och gruppen kommer att få en inbjudan att delta. Fler aktörer, så som LRF, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och
WWF deltar i planeringen av resan.
6) Övriga frågor
a. Information om broschyr om lanthandeln
Karin berättar att kommunen tillsammans med lanthandeln och studenter vid
LiU tagit fram en inspirationsbroschyr om lanthandeln som snart är färdigställd. Broschyren gäller Brokinds affär med ambitionen finns att ta fram
liknande för de andra butikerna och använda för att visa på vikten av en lanthandel i byn samt för att inspirera till köp.
b. VA-plan
Gruppen frågade vid tidigare möte om den VA-plan som kommunen håller
på och tar fram och om den kommer att föregås av samråd. Karin och Nils
berättar att då detta är ett mycket regelstyrt område så är ett regelrätt samrådsförfarande inte nödvändigt. Politiskt håller man nu dock på att se över
den frågan. Från tjänstemannahåll har man även framfört att man gärna tar
in synpunkter från landsbygdsgruppen på planen och att de gärna kommer
på nästa möte för att presentera den. De kan då även skicka ut planen i förväg. Gruppen är överens om att detta vore önskvärt.
c. Kommande möten
Inga exakta datum sätts för kommande möten, men ett möte med den nya
landsbygdsgruppen (dvs efter valet) bör hållas i september (för att ge tid att
komma med input kring VA-planen) och stormötet om beredskap är lämpligt i oktober/november.
d. Konferens i Emmaboda.
Börje lyfter det utskickas som Karin gjort från Emmaboda kommun som söker byalag/utvecklingsgruppen som är bra exempel på att arbeta med klimat/hållbarhet och integration. Hulta Kretsloppsförening har anmält intresse
och har arbetat med alla dessa aspekter. Börje lyfter hur kommunen ställer
sig till att de skulle delta i konferensen och Karin berättar att kommunen
gärna ser att Hulta lyfter sitt arbeta där. Karin kommer att kontakta både arrangör och föreningen för att diskutera hur de ska gå vidare.
7) Information om Överenskommelsen BORDLÄGGS till kommande möte.
8) Mötet avslutas

