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1 Områdesbeskrivning 
I Linköpings kommun finns det sedan den 1 januari 2019 sju utskott för 
medborgardialog, organiserade under kommunfullmäktige. Tre utskott - Nord, 
Väst och Syd - finns i Linköpings tätort. Fyra utskott - Valkebo, Åkerbo, 
Vårdnäs och Vreta kloster - finns i Linköpings omland. Varje utskott består av 
sju ledamöter, som har valts av kommunfullmäktige. 

Det geografiska utskottsområdet Syd innefattar stadsdelarna Berga, Ekholmen, 
Hackefors, Hjulsbro, Johannelund, Linköpings södra omland, Ramshäll, 
Ullstämma, Vidingsjö och Vimanshäll. 

Ekholmen ligger i södra utkanten av Linköping och utbyggnaden påbörjades 
omkring år 1960 med småhusområdet i Fredriksberg. Den stora utbyggnaden 
av flerbostadshus påbörjades i slutet av 1960-talet och avslutades 1974. 
Därefter producerades till största delen småhus med äganderätt och omkring 
1980 var stadsdelen i stort sett färdigbyggd. I kvarteret Räknestickan 
färdigställdes dock ca 100 hyreslägenheter under år 1983. En mindre 
komplettering med bostäder vid Blästad gård färdigställdes under 1991. 
Bebyggelsen består till cirka två tredjedelar av flerbostadshus. 
Stadsdelen har stora grönområden, varav det största med bl.a. fotbollsplaner 
finns nära centrum. Invånarna har också nära till Vidingsjö motionscentrum. 
 
År 1960 var folkmängden 119 personer. År 1980 var den som störst med 7 177 
personer. Därefter har en utglesning ägt rum. Vid årsskiftet 2018/2019 var 
befolkningen 6233 personer.  
 
Ekholmen har tre grundskolor; Blästadskolan år 0-6, Fredriksbergsskolan år 0-
6 samt Ekholmsskolan år 7-9. Både Blästadskolan och Fredriksbergsskolan har 
upptagningsområde Östergötlands län för barn med olika typer av 
funktionshinder. Fredriksbergsskolan erbjuder även grundläggande 
svenskundervisning till nyanlända barn i åldern 6-12 år. Ekholmsskolan 
erbjuder grupp för funktionsnedsatta elever samt grupp för elever med 
autismspektrumtillstånd.  
Samtliga skolor för låg- och mellanstadiet erbjuder barnomsorg genom 
fritidsverksamhet. 
 
I Ekholmen finns vårdcentral med bland annat distriktssköterskemottagning 
och specialistmottagningar som betjänar områdena Ekholmen, Hjulsbro, 
Ullstämma, Sturefors, Bestorp, Hackefors och Brokind. Kopplat till 
vårdcentralen finns även en familjecentral med barnavårdscentral och öppen 
förskola för åldern 0-5 år. Ekholmen har även tillgång till folktandvård. 
 
Ekholmen har en väl utvecklad service med ett större stadsdelscentrum 
Där det finns apotek, systembolag, postservice och dagligvarubutiker. En 
fritidsgård samt biblioteksfilial finns inom stadsdelen. 
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1.1 Syfte 
Övergripande syfte: Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och 
vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive 
geografiskt område kan utvecklas. Detta i syfte att bredda och förbättra 
underlag för beslut, skapa förståelse och tillit mellan förtroendevalda och 
medborgare samt bidra till engagemang, delaktighet och medskapande.  

Dialogens syfte: Utskott för medborgardialog Syd vill genom en 
medborgardialog i Ekholmen skapa möjlighet för de boende att framföra sina 
tankar och åsikter om sin stadsdel för att på så sätt få en större kännedom om 
områdets karaktär.  
 

1.2 Metod 
Metoden för medborgardialogen var en variant av ett så kallat dialogcafé där 
boende i Ekholmen och ledamöter i utskottet träffades på biblioteket i 
Ekholmen för att samtala kring temat Hur är det att bo och leva i Ekholmen? 
Dialogen delades in i tre kategorier; behålla, utveckla och förändra för att få en 
så bred bild av vad medborgarna ville med sin stadsdel. Dialogerna 
genomfördes vid tre olika bord, vid samtliga bord utgicks från samma teman. I 
varje grupp fanns två utskottsledamöter som agerade samtalsledare och 
dokumenterade. Vid ett av dessa bord var enbart en ledamot med varför 
dokumentationen gjordes av en tjänsteperson. Även en tjänsteperson från 
Kultur- och Fritidsnämnden närvarade vid dialogen och kunde besvara vissa av 
medborgarnas frågor samt få en insyn i metoder kring medborgardialog. 
För att få in tankar och åsikter från så många deltagande medborgare som 
möjligt fanns även möjligheten att lämna detta skriftligt i en låda.  

Inbjudan till medborgardialogen gick som direktutskick till samtliga hushåll i 
Ekholmen. Veckan innan dialogen var personalen på biblioteket utskottet 
behjälpliga med att sprida informationen om dialogen bland annat via en så 
kallad gatupratare utanför bibliotekets lokaler. Även kommunens hemsida 
användes för att uppmärksamma medborgarna på att en medborgardialog 
skulle hållas i Ekholmen.  

Dokumentationen av inkomna åsikter och tankar från de som deltog i samtalen 
är anonyma. 
 

1.3 Deltagare 
Till dialogen kom ca 55-60 medborgare, samtliga boende i Ekholmen. De 
flesta stannade under hela den tiden som var avsatt för dialogen, men några 
personer kom och gick under kvällen. 
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Från utskottet för medborgardialog Syd var fem av sju ledamöter 
representerade och från kommunens sida var tre tjänstepersoner närvarande, 
två från Kommunledningsförvaltningen och en från Kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
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2 Resultat/Vad framkom vid dialogen 
De deltagande medborgarna i dialogen framför att Ekholmen är en stadsdel där 
de trivs bra i och känner en trygghet i utifrån bland annat grönområden och en 
närhet till ett centrum som innehåller det mesta av vad som kan efterfrågas i 
vardagen. Att det finns en vårdcentral i stadsdelen ses som en stor fördel och 
något att värna om. 

Under dialogen framkom att medborgarna kände ett strakt engagemang och 
stolthet över sin stadsdel. I samtliga dialoggrupper uppkom frågan, vid olika 
tillfällen, om aktiviteter för och med ungdomar och måste betraktas som ett av 
de ämnen som väckte mest känslor och funderingar. Oberoende av varandra 
kom behovet en gemensam samlingsplats upp och ett flertal erbjöd sig att 
kunna ställa upp för att få tillstånd någon typ av aktivitetshus.  

Medborgarna uttrycker en stark oro för den förtätning av bostäder som planeras 
från Linköpings kommuns sida. En rädsla finns för att det som idag ses som 
värdefulla tillgångar i Ekholmen i form av grönområden och en småstadskänsla 
ska försvinna utifrån den mängd av bostäder som planeras. Även att värdet på 
de bostäder som redan finns ska minska utifrån att det som idag ses som 
värdefullt i form av rymd och utrymme mellan husen försvinner vid 
förtätningen och att en del av de nya planerade husen är avsevärt högre än de 
befintliga bostäderna. Viktigt är dock att påpeka att de deltagande medborgarna 
inte är emot byggnation och förändring i sig utan att det under kort tid ska 
byggas många bostäder. Boende upplever och känner en stark oro för att det 
som idag gör Ekholmen till en attraktiv miljö kommer att försvinna och inte 
ersättas med något bättre. 

De tankar och åsikter som framkom under medborgardialogen sorteras in under 
de tre teman som var utgångspunkten för dialogen; Behålla, Utveckla och 
Förändra. Nedan följer en sammanställning av deltagarnas tankar om 
Ekholmen, vad som en gång gjorde att de flyttade dit och vad som gör att de 
trivs och vill hur de vill utveckla sin stadsdel. 
 

2.1 Behålla 
De närvarande vid dialogen uttrycker en känsla av stolthet över att Ekholmen 
har en mix av åldrar och att medborgarna känner en trygghet i förhållande till 
varandra. Tryggheten kommer framförallt från känslan av att tillhöra en viss 
grupp eller befinna sig i ett visst sammanhang som tillexempel sin 
bostadsrättsförening eller liknande och är något som medborgarna framhåller 
som kärnan i Ekholmen. Denna känsla av sammanhang och tillhörighet är dock 
hotad av ökad kriminalitet (faktisk och känslomässig). 

De grönområden som idag finns i Ekholmen bidrar till att det känns luftigt och 
vackert. Vid ett flertal gånger under dialogen kommer grönområdena upp som 
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något som Ekholmsborna identifierar sig med. Även de grönområden som idag 
ligger som en bullervall utmed Brokindsleden ses som något viktigt då den 
bland annat hjälper till att ta tillvara dagvatten från regn så att inte allt vatten 
leds bort via dagvattenbrunnar. Olika typer av grönområden behövs om det 
tillexempel kommer ett stort skyfall påtalas det under dialogen.  

Att Ekholmens centrum spelar en viktig roll i Ekholmsbornas liv framgår med 
stor tydlighet. Att ha kvar ett livskraftigt centrum med den service som finns i 
form av dagligvaruhandel, bibliotek, apotek och vårdcentral är av högsta vikt. 
Ekholmens centrum betraktas som det nav som håller Ekholmen som stadsdel 
vid liv och ger området en tydlig karaktär. 
 

2.2 Förändra 
Många av de deltagande medborgarna uttrycker att det behövs bättre och fler 
bänkar att sitta på såväl utomhus som inomhus. Framförallt upplevs en 
avsaknad av bänkar inne i Ekholmens centrum, men det påtalas att behovet 
finns även runt omkring i stadsdelen Ekholmen. De bänkar som finns idag är få 
och många av dem är låga och svåra att resa sig från. Deltagare påtalar vikten 
av bänkar för att främja kontakten mellan människor, men även för att 
underlätta för äldre att visas utomhus då en bänk för en stunds paus kan 
behövas för att orka gå vissa sträckor. 

Vid dialogen framkommer även att många av medborgarna upplever att 
belysningen under den mörka delen av året är bristfällig och gör att det känns 
otryggt att visas ute efter solens nedgång. Belysningen upplevs som svag och 
främst riktad precis runt själva lyktstolpen vilket gör att gång- och cykelbanor 
känns skumma och otrygga. Utifrån att upplevelsen av att brottsligheten ökat i 
området och att det förekommer grupper av företrädesvis av män i olika åldrar, 
lyfts detta som en viktig fråga för att främja att fler ska våga sig ut på 
kvällarna.  

I samtliga samtalsgrupper under kvällens dialog framkommer en oro, mer eller 
mindre påtaglig, för de grupperingar och stök som förekommer i Ekholmen. 
Bostadsrättsföreningar har bland annat fått byta lås efter upprepade inbrott i 
förråd. Det finns en upplevelse av att det kommer ungdomar från andra delar 
av Linköping som ställer till bråk med de ungdomar som bor i Ekholmen. 
Rykten går även om ökad handel av narkotika hos ungdomar och boende 
känner en stark oro för att detta ska eskalera ytterligare. Ökad närvaro av polis 
och väktare framförs som ett önskemål för att på så sätt öka känslan av 
trygghet för alla de som bor i stadsdelen. Närpolis i den formen som förkom 
för ett antal år sedan och som har ett lokalkontor i centrumbyggnaden är ett 
förslag som lyfts fram av ett antal av de deltagande medborgarna. 
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Under dialogen framhålls behov av en neutral samlingsplats för boende i olika 
åldrar att samlas på för att främja kontakten förutsättningslöst mellan 
generationerna, men även för att skapa möjlighet för aktiviteter. Det lyfts att 
det finns ett stort behov för att ge ett alternativ till att dra runt i Ekholmen och 
ställa till med ofog. Tanken väcks om att det skulle kunna finnas någon typ av 
aktivitetshus med möjlighet till hantverk av olika slag för alla åldrar att 
sysselsätta sig med. Många av de som deltar i dialogen framför att de saknar en 
plats för tillexempel vävning eller slöjda i trä för att på så sätt komma i kontakt 
med andra människor och öka den sociala samvaron generationer emellan. Om 
platsen finns för samvaro uttrycker flera att de gärna skulle vilja bidra med ett 
engagemang och att detta i sin tur skulle innebära en större känsla av 
sammanhang och trygghet för de boende i Ekholmen. 
Som ett led i tanken kring att skapa fler platser för att ge möjlighet till att mötas 
lyfts önskemål om att biblioteket skulle ha öppet även under sommaren. 
Biblioteket är en plats som de deltagande medborgarna uttrycker en stolthet 
och glädje över. 

Det framkommer önskemål om att en del av grönområdena där det finns buskar 
och träd behöver underhållas bättre då det idag upplevs som skräpigt. Framför 
allt ett område mellan centrum och Ekholmsskolan framhålls som i stort behov 
av en uppfräschning i form av gallring av växtlighet och kanske tydliggörande 
av stigar för att människor ska kunna gena genom dungen.  
 

2.3 Utveckla 
Oron för vad det kommer innebära med den planerade förtätningen av 
Ekholmen enligt den plan som Miljö- och samhällsbyggnad har presenterat 
några veckor innan denna medborgadialog, engagerar många av de som 
kommit till medborgardialogen. Medborgarna uttrycker en frustation över att 
de inte känner sig lyssnade på och att det som idag kännetecknar Ekholmen 
med grönområden och lågt byggda hus kommer att försvinna. Det framhålls att 
det kommer att flytta in väldigt många människor under en kort tidsperiod utan 
att det verkar finnas någon plan för hur serviceinrättningar i form av till 
exempel skolor, kollektivtrafik och en redan ansträngd vårdcentral ska kunna 
möta upp de behov som skapas av fler människor. De boende i Ekholmen 
framför vid flera tillfällen att just vårdcentralen upplevs som överbelastad och 
att vårdcentralen har svårt att erbjuda tider utifrån att de redan idag ska täcka 
upp ett stort område (Ekholmen, Hjulsbro, Ullstämma, Sturefors, Bestorp, 
Hackefors och Brokind).  

Vid dialogen framkommer ett flertal förslag på hur de skulle önska att 
Ekholmen utvecklades till exempel när det gäller höjd på nya hus och var 
placering av parkeringshus skulle gynna flest. Det framhålls att de boende inte 
är emot utveckling av deras stadsdel, utan oron och irritationen rör främst att 
planeringen inte har förankrats hos medborgarna. Kommunen har kommit med 
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ett färdigt förslag som presenterats och förslaget känns okänsligt mot de som 
många av de deltagande medborgarna upplever som själva kärnan i Ekholmen, 
de gröna ytorna och luftigheten mellan bostadsområdena. 

”Fun Skate Park” är ett område som ett flertal lyfter fram som en bra plats då 
många upplever att den är välbesökt. Platsen framhålls som en viktig 
samlingsplats för ungdomar, men att kommunen behöver utveckla och 
underhålla parken för att på så sätt skapa och bevara möjlighet till spontana 
aktiviteter för de yngre. Här ser de deltagande medborgarna att det finns stor 
potential för kommunen att utveckla något bra. Även vid detta område saknas 
det någon typ av parkbänkar.  
 

3 Återkoppling 
Dokumentationen från dialogen finns tillgänglig på kommunens webbplats. 

De synpunkter och frågor som framkommer vid dialogen skickas till de 
förvaltningar och instanser som är berörda. Därefter sammanställs uppkomna 
frågor och inkomna svar i ett dokument som kommer att finnas tillgängligt på 
kommunens webbplats. 

3.1 Behålla 

3.2 Förändra 

3.3 Utveckla 
 

4 Kontaktvägar 
E-post: kontakt@linkoping.se 
 
Webb: www.linkoping.se/kontaktlinkoping 
 

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-
demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/ 

 
Telefon: 013 – 20 60 00 
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