
Dialog mellan Linköpings 
kommun och de 20 byalag som får 

bygdepeng i kommunen 

Den 27 maj 2021

Sammanställt av Lars-Åke Gustafson, Kommunledningsförvaltningen Linköpings kommun 2021-06-22



Deltagare
● Av de 20 byalag som får bygdepeng 

(kartans rutor) var 13 stycken 
representerade (lätt röd”markerade rutor),   
med sammanlagt 17 personer.

● 3 politiker, kommunfullmäktiges presidium: 
Lars Vikinge (C), Gustaf Appelberg (L) och 
Niklas Nåbo (S)

● 3 tjänstepersoner från 
Kommunledningsförvaltningen
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Vad gör byalagen?                            
- Tre typer av aktiviteter

1. Lustfyllda, roliga aktiviteter

● Vår- och höstmarknader/sammankomster; grillning, tävlingar, loppis. 
● Firanden av högtider; nationaldag, midsommar, jul.
● Aktivitetskvällar; med ljusstöpning, pub, gemensamma aktiviteter barn 

och vuxna, utflykter, tipspromenader.
● Driver simskola, driver glasskiosk.
● Driver egen facebooksida.
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2. Förvaltande aktiviteter, eget underhåll, skötsel

● Gemensam förvaltning; städar upp kring badplatsen, (driver simskola, 
driver glasskiosk).

● Historiedokumentation (aktiviteter liknande en hembygdsförening).
● Grannsamverkan mot brottslighet.
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3. Samlas kring viktiga utvecklingsfrågor

● Samhällsplanering: Trafiksäkerhet, belysning, nybyggnation, 
skol- och förskolefrågor, god infrastruktur, kollektivtrafik, VA-
frågor, bredband, vandringsled mm.

● Var aktiv i kommunplanering (framtagande av 
Översiktsplanen).

● Verkar för hållbar miljö: för ett lokalt kretsloppstänk, erbjuder 
möjlighet till potatis- och grönsaksbeställning från områdets 
lantbrukare... 
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Hur ser byalagen på sin roll? 
- Två perspektiv

Två perspektiv: 

A. ”Rollen i samhället är väldigt liten”

B. ”Rollen är att vara en samlande och utvecklande kraft”

o ”Vi känner att vi har en samlande roll för bygden.”
o ”Föreningen är en viktig röst mot kommunen i alla frågor”.
o ”Vi arbetar för bra sammanhållning, vill få alla nya 

inflyttare att känna gemenskap, skapa en samlingsplats”.
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Några utmaningar
● Att finna sin roll: Vilken roll har vi? Frågor till 

kommunen: Hur tycker politiken att den ska se ut?    
Vad har kommunen för behov?                                    
Fråga till byalaget själv: ”Hur hittar vi aktiviteter som 
samlar bygden?”

● Hur skapas engagemang? “Engagemang bygger på 
enskilda personers lust och vilja. Svårt att rekrytera nya 
personer”.

● Står inför ett generationsskifte. Hur samlar/når man 
ungdomar?”

● Gemenskapslokal saknas.
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”Aktiviteterna är 
symboler av 
gemenskap 
mellan människor 
som bor och delar 
'trivselskapande 
åtgärder' i byn.” 



Hur kan kommunen stötta byalagen?

● Vi vill att kommunen genomför sin del i Översiktsplanen.
● Vi saknar kommunens återkoppling för medborgardialog 2019             

(Bestorp), väntar svar på pulkabackeinventering.*
● Ekonomiskt stöd viktigt för att kunna göra spännande träffar.

*Svar/återkoppling på hemsidan:  Är det möjligt för Bestorpsborna att schakta ihop jord för 
att skapa en pulkabacke? Återkoppling (Stadsmiljökontoret, MoS): Detta kan inte göras på 
kommunens mark utan en samverkan. Inventering av kommunens pulkabackar pågår, så 

en aktuell fråga vi gärna möts i.
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Hur kan kommunen stötta byalagen?
- Kommunal rådighet saknas ibland

● Medla i konflikt
Fråga: Ett gammalt skolhus från 1870-talet; Det finns en konflikt inom 
boende i bygden och församlingen som äger huset om vad man kan 
göra med det. Kan kommunen bistå med hjälp i denna konflikt…? 
Svar: Nej.

● Lokaltrafik
”Ska man bygga och utveckla en bygd krävs det en fungerande 
lokaltrafik.” Svar: Det är Östgötatrafikens fråga
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Hur ska samverkan/dialog mellan 
kommunen och byalag se ut i framtiden?

- Kontakter som fungerar bra

● Politikerbesök är uppskattat.
● Kommunens rullande fritids LinGo är en kontaktyta mot 

ungdomarna.
● Vi får bra hjälp från Kontakt Linköping, en eloge till kommunen!
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Hur ska samverkan mellan kommunen 
och byalag se ut i framtiden?

- Lite kritiska reflektioner

● I landsbygdsgruppen kom vi bättre fram på de övergripande delarna.
● Vi saknar det gamla närrådet i Vreta kloster.
● Det är viktigt att Utskottsmöten för medborgardialog kommer igång igen.
● Det är dålig kontakt mellan de geografiska utskotten.
● Fråga: Varför bjuds inte alla föreningar på landsbygden in?                               

Svar: Byalagen har en särskild, samlande roll i byn/bygden och förväntas 
vara ett språkrör mellan de föreningar som finns lokalt.
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Hur ska samverkan mellan kommunen 
och byalag se ut i framtiden?

- Konkreta mötesformer

Digitala och analoga möten
● Digitala möten för att göra avstämningar och höra hur det fungerar på 

andra ställen (inte så långa möten t ex 30 min/ kvartal).
○ Är värdefullt för att fånga yngre.
○ Går bra att få ihop det med barnaktiviteter och familj.

● En kombination behövs, mellan snabba, digitala möten och fysiska 
träffar på plats… trevligt träffas någon gång per år ”på riktigt”.
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Hur ska samverkan mellan kommunen 
och byalag se ut i framtiden?                       

- Utvecklingsmöjligheter

● Varje byalag borde få en kontaktperson, som lotsar byalagen rätt 
inom kommunens förvaltningar.

● Det finns stadsplanerare, varför inte landsbygdsplanerare?
● I framtiden ser vi gärna att även andra parter involveras, t ex i frågor 

där trafikverket och Region Östergötland (bussar) är inblandade.
● Vi har inte haft mycket så mycket dialog med kommunen, utan har 

tacksamt tagit emot bidrag för att anordna egna träffar.
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Vad ska mötena mellan kommunen och 
byalag innehålla? - Två huvudinnehåll

1. Information och dialog
● Vi önskar information om vad som händer i kommunen, t ex om 

varför kommunen beslutat gå ur Leader.
● Det vore bra om även förvaltningarna hade möjlighet att nå ut med 

aktuell information. 
● ”Det är viktigt att möten/dialoger i framtiden innehåller frågor från 

båda parter och det gäller att locka fram sådana. Vi saknar det när 
landsbygdsgruppen försvann.” ”Byalagen kan gärna få skicka in frågor 
i förväg att prata om. Gärna information/inspiration från 
byalagen/grupperna.”
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Vad ska mötena mellan kommunen och 
byalag innehålla?

2. Delaktighet i kommunala processer

● Gärna temamöte om det finns något som är aktuellt. Bra att gå ut och 
fråga först.

● Vi önskar få vara delaktiga i olika processer, som t ex ostlänkens 
dragning, i trafikfrågor, utveckling av badplatser, kollektivtrafik…

15



Vad händer nu?
Linköpings kommun tar till sig de beskrivningar och synpunkter 
som vi har fått och återkommer i höst. 

Vid frågor som gäller dialogen och byalagen kontakta gärna din politiker:
Lars Vikinge (C): lars.vikinge@linkoping.se
Gustaf Appelberg (L): gustaf.appelberg@linkoping.se
Niklas Nåbo (S): niklas.nabo@utb.linkoping.se

eller landsbygdsstrateg Lars-Åke Gustafson:
lars-ake.gustafson@linkoping.se 013 - 20 71 34
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Vid samhällsfrågor

Kontakt Linköping - Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt vardagar mellan 8.00-15.00 och E-postformulär: 
https://www.linkoping.se/kontakt/

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07.30-16.00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping
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Vid företagsfrågor

Företagsservice

Linköpings kommuns lotsfunktion för företag. Vi hjälper vi dig och ditt företag 
med era frågor. 

Till e-postformulär för Företagsservice: https://www.linkoping.se/kontakt/

Telefon: 013-20 61 00
Öppettider: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07.30-16.00)

Hos oss får du svar på dina frågor senast inom två arbetsdagar.
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Linköpingsförslaget
Ett Linköpingsförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller 
som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är 
viktigt för dig. Ditt förslag publiceras på kommunens webbplats så att andra kan 
stödja och kommentera det. När ditt förslag har publicerats kan du och andra 
rösta på förslaget eller lämna kommentarer under 60 dagar.

Ett förslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig 
förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande. 

Se mer på hemsidan. Sök på "Linköpingsförslaget" eller knappa in denna länk:

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/lamna-forslag--linkopingsforslaget/
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