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Kommunledningskontoret

19 oktober 2015

Karin Linkhorst
Landsbygdsstrateg

Dagordning möte landsbygdsgruppen 2015-11-05
Mjellerumsgården kl 18-21

Medverkande: Klas Kristensson, Mariann Löfgren, Ingvar Holm, Bertil Andersson, Karina Joelsson, Börje Johansson, Britt Madsen, Åke Wester, Stefan Melin, Kenth Kindström,
Sven-Åke Överström, Muharrem Demirok, Nils Hillerbrand och Karin Linkhorst

1) Mötet öppnas
Nils Hillerbrand öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2) Presentationsrunda och ”lära-känna-övning”
Alla ledamöter presenterar sig, sin bakgrund, varför de vill delta i Landsbygdsgruppen samt de ”Hjärtefrågor” som de har. Nedan följer en lista på
dessa frågor (vissa punkter kan ha nämnts av flera personer):

















Påverka landsbygdsutvecklingen i stort
Miljö och kultur
Mötesplatser
Utveckling av Lambohovs säteri
Kollektivtrafik
Kommunikationer
Vattenmiljön och naturtillgångar
Service och lanthandel
Äldrevård och boende för äldre
Skolan
Förbättra möjlighet att bo på landet
Olika former av boende
Ekologi och kretslopp
Landsbygden som basen i samhället
Social samvaron
Åkermark och livsmedelsproduktion

3) Information diskussion om hur gruppen arbetar, praktikaliteter, kommande
möte mm. Kort information om hur kommunen arbetar med landsbygdsfrågor.

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

2

Karin Linkhorst föredrar information om landsbygdsgruppen utifrån de stadgar som gruppen har (hittas HÄR). I stadgan framgår tydlig att landsbygdsgruppen ska arbeta med övergripande Landsbygdsfrågor i kommunen (dvs
detta är inte ett forum att bedriva enskilda sakfrågor i), vidare framgår att
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. Alla ledamöter uppmanas läsa igenom stadgan och fundera på vad den innebär och varför gruppen finns till.
Förutom stadgarna lyfts på mötet att alla ordinarie ledamöter har 1-2 ersättare. Dessa är välkomna att delta på alla möten om de vill, men kan annars
välja att enbart komma när den ordinarie har förhinder. Det är upp till ledamöterna själva att sinsemellan komma överens om detta! Kontakt mellan
ledamöterna bör tas innan nästa möte för att klarlägga detta.
Landsbygdsgruppen har ca två möten per termin på datum som gruppen innan
kommit överens om. Kallelse och dagordning går ut 1-2v före möte, allt sker
via mail. ALLA måste anmäla sig (gärna via mail) till samtliga möten.
Mötena hålls med fördel utspridda i kommunen och det är olika ledamöter
som är ”värd” för varje möte. Kommunen står för ev. lokalkostnader och fika.
Landsbygdsgruppen ska hålla minst ett stormöte per år. Bör vara ett ämne
som berör och lockar många samt som är aktuellt.
Den ersättning som utgår för ledamöter i gruppen är reseersättning (blankett
delas ut på mötet men kan även fås via mail). Förslagsvis skickas denna blankett in en gång/år.
4) Diskussion om kommande mötens innehåll
Nils föredrar en lista över förslag på ämnen till kommande möten samt uppmanar gruppen själva att inkomma med förslag.
a. Statistikdokument - Dokumentet delas ut på mötet och ledamöterna uppmanas läsa igenom och fundera över eventuella tillägg och/eller förändringar
de önskar se i den reviderade versionen av dokumentet som ska arbetas
fram under 2016. Dokumentet kommer även att diskuteras på kommande
möte. Redan nu är det beslutat att lyfta in mer könsuppdelad statistik samt
där så är lämpligt redovisa utländsk bakgrund. Mariann lyfter att ofta är
statistik på sockennivå värdefullt att se för vissa byar.
b. Överenskommelsen
c. Leader
d. Landsbygdsstrategin - bjuda in tjänstemän från olika förvaltningar
e. Diskussion om stadgarna i och med förslag från valberedningen
f. VA-plan (kommer till våren)
g. Rapporten om kollektivtrafik från Region Östergätland
h. Budgetfrågor som har anknytning till landsbygdsfrågor
i. Satsning på solkartan – Nils berättar att solkartan kommer att vidgas till att
även innefatta landsbygden (den finns nu för staden). Gruppen påpekar att
det är en märklig prioritering att göra staden först när behoven är störst på
landsbygden samt även möjligheterna då där finns stora tak och då de som
bor oftare äger sin fastighet själv. Gruppen efterfrågar även en tidplan för
solkartan på landet, men tyvärr finns inget sagt om detta i dagsläget.
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5) Fyllnadsval
Om tomma platser finns i gruppen kan gruppen förrätta fyllnadsval. Två förslag på fyllnadsval gällande Vreta Kloster har inkommit. Då det där saknas en
ersättare kan enbart en av dessa väljas in. Gruppen diskuterar de två kandidaterna utifrån den information som finns och menar at båda kandidaterna låter
som bra personer till gruppen men lyfter även att de vore bra för könsbalansen att välja in en kvinna samt att Anita representerar ett område inom Vreta
Kloster (Stjärnorp) som ingen i gruppen är ifrån, medan det finns en person
från ljung.
Beslut: Gruppen beslutar att välja in Anita Mortensson som ersättare i landsbygdsgruppen.
6) Övriga frågor
a. Stormötet har än så länge få anmälda. Kan vi hjälpas åt att sprida
information? Gruppen diskuterar även om det är lämpligt att ha annons i Corren, men då mötet inte riktar sig till alla (utan till boende på
landet) så är detta svårt samt att det är dyrt. Även P4 Östergötland diskuteras som informationsspridningskanal.
Klas påpekar att Stadshuset/att vara i staden är en olämplig lokal vilket gruppen tidigare enats om. Karin berättar att de sökt annan lokal
utan att lyckats hitta en lagom stor lokal med utrustning samt som inte
är i stan men som de flesta oavsett vilken del de bo i kommunen känner till och har ett ok avstånd till. Vreta Kluster var tex. fullbokat.
b. Nästa möte. Karin kommer att lägga upp en doodle förfrågan om när
nästa möte kan hållas. Alla behöver gå in och besvara denna. Britt
Madsen erbjuder att de kan vara i Östra Hargs församlingshem. Resten av gruppen uppmanas fundera på om de vill stå värd för kommande möten. Åke Wester erbjuder att vara på hans vinodling, förslagsvis till hösten.
7) Mötet avslutas
8) Middag!

