EN SAMMANFATTNING AV

LINKÖPINGS KOMMUNS
LANDSBYGDSSTRATEGI

LINKÖPING SKA VARA
EN AV SVERIGES BÄSTA
LANDSBYGDSKOMMUNER
Linköpings omland är en stor och viktig del av Linköpings
kommun. Landytan utanför Linköpings tätort utgör 93 procent
av kommunens yta och här bor 28 procent av kommunens
befolkning. Tillsammans med tätorten bildar landsbygden en
värdefull helhet; en sammanhållen kommun med goda möjlig
heter att bo och leva i alla delar av den.
I Linköpings kommuns landsbygdsstrategi lyfter vi de styrkor
som finns på vår landsbygd, men också vad vi kan utveckla
ytterligare. Målet är att skapa en attraktiv landsbygd för det
goda livet på landet – för ett attraktivare Linköping.
Denna folder är en komprimerad kortversion av Linköpings
kommuns landsbygdsstrategi. Du kan ta del av strategin i sin
helhet på www.linkoping.se

LEVA OCH BO
Boende och byggnation
Det är viktigt att skapa förutsättningar för
byggnation. Landsbygden behöver boende
för många – i olika livssituationer. Medan vi
ska hjälpa fler att flytta till landsbygden, ska
vi också möjliggöra kvarboende för de som
önskar bo kvar på sin gård och i sin bygd trots
funktionshinder eller åldersrelaterade problem.
Strategier
• En bygglovssökandes idéer ska förverkligas
så långt detta är möjligt.
• Möjlighet till kvarboende ska underlättas.
• Byggnation och blandade upplåtelseformer
på landsbygden ska uppmuntras.
• Förutsättningar för byggnation ska skapas
genom att peka ut lämplig mark för
bebyggelse.

Kommunikationer och infrastruktur
Infrastrukturen ska ha en bra standard
oavsett var i kommunen man bor. Kollektiv
trafiken ska präglas av långsiktighet och för
utsägbarhet enligt den regionala planeringen.
Bredband är idag en viktig del av infrastruk
turen och en förutsättning för att kunna ta del
av grundläggande samhällsservice.
Strategier
• Kommunen för en dialog med externa
parter för att upprätthålla god kvalité på
infrastruktur.

Skola och barnomsorg
För kommunen är landsbygdens skolor
viktiga både för de barn som får sin under
visning där samt för bygden som helhet.
Vårt uppdrag är att ge alla elever en god
och likvärdig utbildning som håller hög
kvalitet, oavsett om skolan finns i tätort
eller omlandet.
Strategier
• Kommunen ska bevara och utveckla
landsbygdsskolan så länge som möjligt.
• Alla eventuella förändringar av skolverk
samheten ska beskrivas och tillgänglig
göras, samt ut på samråd med bygdens
befolkning.
• Kommunen ska ta hänsyn till yngre barns
behov av skola och omsorg i relativ närhet
till hemmet.

Fritidsaktiviteter och föreningsliv
En meningsfull och aktiv fritid är en viktig
del i en levande landsbygd. Grupper som
byalag, företagarföreningar, hembygdsför
eningar och idrottsföreningar är en viktig
del av samhället på landsbygden och en
naturlig partner för kommunen i lands
bygdsutvecklingsfrågor.
Strategier
• Linköpings kommun ska söka en aktiv
dialog med föreningslivet på landsbygden.
• Nya innovativa projekt för kultur- och
fritidsaktiviteter på landsbygden ska kunna
få stöd från kommen.

• Utbyggnaden av bredbandsnät ska fortgå.

• Bokbussens verksamhet på landsbygden
ska utvecklas.

• Effektiva och bekväma omstigningsplatser
för pendlare ska byggas.

• Kommunens lokaler ska vara tillgängliga
för uthyrning till föreningslivet.

MARK OCH VATTEN
Jordbruk och åkermark
Åkermark är en ändlig resurs. Kommunens
strategi är att byggnation på åkermark
ska undvikas så långt som möjligt. För att
vissa småorter ska kunna utvecklas måste
emellertid vissa arealer av mindre värdefull
åkermark exploateras.
Strategier
• Åkermarken är viktig att bevara. Byggnation
på sådan ska undvikas så långt som möjligt.
• I vissa fall kan byggnation prioriteras
framför bevarandet av jordbruksmark.
• Jordbruksmark är ett av flera viktiga intres
sen att ta hänsyn till vid byggnation.

Strandnära lägen
Kommunen vill möjliggöra landsbygdsut
veckling i strandnära lägen (LIS). Detta är
en del i att öka landsbygdens attraktivitet,
men även öka tillgängligheten till sjönära
lägen och aktiviteter.
Strategier
• Områden som är aktuella för landsbygdsut
veckling i strandnära lägen redovisas i Över
siktsplan för landsbygden och småorterna.

• Strandlinjen ska inte påverkas negativt
av dess tillgänglighet för allmänheten.

Miljö-, natur- och kulturvärden
Kommunens landsbygd har stora naturoch kulturvärden. Dessa bör skyddas från
exploatering, samtidigt som de bör lyftas
fram och marknadsföras som en viktig del
i kommunens rekreations- och friluftsliv.
Strategier
• Tinnerö eklandskap ska bli porten till det
östgötska eklandskapet. Möjligheter för att
bygga ett naturrum i Tinnerö ska utredas.
• Kommunen ska uppmärksamma och
verka för att skyddsvärda skogsmiljöer
bevaras.
• En utarbetad plan för friluftslivet, samt
information om kommunens natur- och
friluftsområden ska finnas tillgänglig.
• Ekosystemtjänster ska gynnas och attrak
tiviteten ska ökas för boende, fisketurism
och annat friluftsliv.

FÖRETAG OCH SERVICE
Näringsliv och kommersiell service

Offentlig service

Näringsverksamheten på landsbygden är
betydelsefull ur många olika perspektiv. Dels
erbjuder företagen arbetstillfällen, och dels
bidrar de till att skapa lokala marknader.

För ett välfungerande samhälle, på landet
likväl som i staden, är god funktion gällande
grundläggande offentlig service viktigt.
Linköpings kommun ska verka för att täck
ningen av offentliga tjänster är god i hela
kommunen.

Strategier
• Kommunen ska stötta företagare i de
mindre tätorterna genom den nyetablerade
funktionen Företagsservice.
• Kommunen bör särskilt beakta lands
bygdsföretagens behov i fråga om logistik
och infrastruktur.
• Kommunen ska arbeta aktivt för att
säkerställa dagligvaruförsörjningen på
landsbygden.

Landsbygds- och naturturism
I Linköpings kommun ligger ett av Sveriges
mest kända turistmål; Göta Kanal. Sam
tidigt har turismen i kommunens landsbygd
all möjlighet att utvecklas ytterligare. Då
turismen är starkt säsongsbetonad pågår
ett arbete för att i framtiden kunna bedriva
turismverksamhet året runt.
Strategier
• Göta och Kinda kanal samt eklandskapet
är av högsta prioritet för landsbygdens
turistnäring.
• Turismen i Linköping ska vara hållbar.
• Samverkan ska ske mellan kommunen,
Visit Linköping, Näringsliv och tillväxt och
aktörer på landsbygden.

Strategier
• Kommunen verkar för att grundläggande
offentlig service ska vara välfungerande i
hela kommunen.
• Kommunen arbetar för att vidareutveckla
servicepunkterna hos lanthandlarna.
• Kommunens arbete med utveckling av
e-tjänster kommer att fortgå.
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