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Kommunledningskontoret

24 februari 2016

Karin Linkhorst
Landsbygdsstrateg

Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2016-02-23
Deltagare: Nils Hillerbrand, Muharrem Demirok, Britt Madsen, Sven-Åke Överström, Mariann Löfgren, Bo Thapper, Åke Wester, Börje Johansson, Ingvar Holm, Kenth Kindström,
Bertil Andersson, Klas Kristensson, Leif Johansson, Lars-Åke Gustafson och Karin
Linkhorst
Plats: Östra Hargs församlingshem kl 18-20:30

1) Mötet öppnas
Mötet inleds med ett strömavbrott (!) och en presentationsrunda av alla närvarande. På grund
av strömavbrottet kastas punkterna i dagordningen om något. I dessa anteckningar presenteras de dock som de kom på dagordningen.
Under denna punkt presenterade sig även Lars-Åke Gustafson, vikarierande landsbygdsstrateg. Lars-Åke bor på en gård utanför Nykil, arbetar på statistik och utredningar och har tidigare bland annat arbetat i de geografiska utskotten.
Lars-Åkes kontaktuppgifter: lars-ake.gustafson@linkoping.se 013 – 20 71 34
2) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av två övriga frågor rörande Westman-Wernerska stiftelsen och risk för översvämning i Roxen.

3) Arne Lilja berättar om Tuna Kungsgård – historia och framtid. Även kort info om Östra Harg
och Rystad socknar och hembygdsföreningen (bla berättar Britt att de hade över 2000 ideella
timmar i föreningen förra året – imponerande!).

4) Information om återrapportering till Kommunstyrelsen
Nils rapporterar att frågar om återrapportering han varit för behandling på KS presidium och
att det finns ett önskemål att landsbygdsgruppen ska återrapportera KS oftare och mer strukturerat. Bland annat ska en skriftlig redovisning inges en-två gånger per år (förutom att KS
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även vill ha minnesanteckningarna skickade till sig). KS funderar även på att bjuda in ett par
ytterligare företrädare (förutom Muharrem och Nils som ju sitter i KS) från gruppen till ett
möte för dialog. Nils återkommer med mer information framöver. Gruppen anser att det låter
bra och att det är positivt att KS visar intresse för landsbygdsgruppen och dess frågor.

5) Remissvar RTP
Landsbygdsgruppen har fått möjlighet att avge ett remissvar på det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet (RTP) från Regionen. Gruppmedlemmar har inkommit med synpunkter
som sammanställts till ett utkast på remissvar som gruppen nu har att ta ställning till. Först
beslutar gruppen att ta med samtliga av de förslag på ändringar i remissvaret som föreslagits
via mail av Ingvar. Gruppen för sedan en diskussion om kostnadsfria resor för pensionärer
men kommer fram till att detta är fel forum att föra frågan för en enskild grupp och att det
finns fler grupper i samhället (tex ungdomar) som i så fall bör vara med i en diskussion om
subventionerad avgift. Gruppen beslutar även att förstärka stycket om stråktänkande genom
att lägga till ordet ”attraktivt” samt att föra in en mening om gymnasieungdomars särskilda
situation. Utöver detta görs någon språklig ändring. Karin får i uppdrag att föra in beslutade
ändringar samt skicka in svaret till Regionen per omgående.

6) Diskussion kring särredovisad statistik för landsbygden
Lars-Åke redovisar: i samband med framtagandet av Landsbygdsstrategin så fick statistikkontoret i uppdrag att som underlag ta fram särredovisad statistik för landsbygden. Detta för
att ha ett tydligt underlag att bygga slutsatser och åtgärdsförslag på då mycket information
saknades och många myter om landsbygden förekom. Materialet (som blev klart 2012) har
även använts som underlag till Översiktsplan för landsbygden och småorterna. Materialet
har efterfrågats av flera kommuner och är i det närmaste unikt i Sverige. Många myter om
hur det ser ut på landsbygden spräcks av materialet. Statistikdokumentet ska uppdateras en
gång per mandatperiod och nu har statistikkontoret fått i uppdrag att ha en ny version klar
till hösten 2016. Lars-Åke kommer att arbeta med detta under våren allteftersom statistik
kommer in från SCB. Frågan finns på dagordningen för att ge landsbygdsgruppen en möjlighet att inkomma med förslag på förändringar och förbättringar i materialet till den nya
versionen. Något som redan uppmärksammats är att i valda delar föra in könsuppdelad statistik samt statiskt rörande utländsk härkomst.
Mötet konstaterar att materialet är väldigt bra och intressant. Någon lyfter särskilt informationen gällande resvanor. Mariann lyfter att staten begär sedan 1/1-16 in statistik på i princip
sockennivå – kallas distrikt – och att det finns ett 30-tal distrikt på landet i Linköping. Det
kan vara väldigt bra att ha statistik på denna nivå och ha kartor som visar det, kanske som
bilagor? Socknarna beskriver mer än en eventuell tätort vilket ger mycket ur landsbygdssynpunkt. Flera i gruppen håller med Mariann och Börje lyfter att Hela Sverige Ska Leva finns
en bygdebank uppbyggd på församlings/sockennivå.
Lars-Åke berättar om hur man arbetar idag och att det finns statistik på utskottsområdesnivå
och på ortsnivå, men tar med sig frågan gällande distrikt/socknar. Av vikt är att inte göra
produkten till en telefonkatalog.

3

Inga ytterligare synpunkter förs fram. Nils lyfter att det i maj kan finnas en chans att lyfta in
någon mer detalj, men de stora dragen bör vara klara innan dess. Om någon kommer på
något efter mötet går det bra att höra av sig till Lars-Åke.

7) Övriga frågor
a. LLU/Leader informationsmöte 4/4
Karin berättar om Leader och informationsmötet 4 april. Leader har fått startbidrag och nu
finns möjlighet att söka medel. För att informera och mobilisera så hålls informationsmöten.
I Linköping är det planerat till den 4 april kl 18 på Vreta kluster. Gruppen uppmanas att gå
samt att sprida information om mötet. Leader arbetar också med att sprida informationen om
mötet via sin hemsida samt annonser.
b. Friluftsprogram ev remiss?
Kommunen har tagit fram ett förslag på Friluftsprogram som nu är på remiss och ber gruppen
diskutera huruvida de vill svarar på remissen. Ledamöterna konstaterar att det är bättre att
enskilda byalag ger svar än att gruppen som helhet gör det. De konstaterar dock även att
programmet är mer utförligt gällande de delar som ligger närmare staden, troligtvis för att
kommunen har mer ansvar för de delar som ligger närmare staden.
a. Landsbygdsriksdagen 27-29 maj
I år är landsbygdsriksdagen på Gotland och som tidigare år så erbjuds två platser till ledamöter ur gruppen (kommunen står för resa och boende). De som är intresserade av att åka
till Landsbygdsriksdagen får anmäla sig till Lars-Åke senast den 10 mars. Om fler än
två vill åka kommer ordinarie ledamöter att ges företräde framför suppleanter och de som
tidigare inte besökt en riksdag för de som gjort det. Det är väldigt intressant och lärorikt att
delta. För mer information se hemsidan http://lbrd.helasverige.se/
b. Återrapportering kring stormötet i november
Nils återrapporterar kort om mötet. Ledamöterna konstaterar att det var väldigt intressant
och bra möte och värdefullt att få höra om förloppet och arbetssättet från FRG i Västmanland. FRG i Linköping berättade även om sin roll och ledamöterna upplever att de kanske
inte var lika inne på att ta vara på den erfarenhet som kunde dras från Västmanland. Gruppen
diskuterar sedan om FRGs organisation tillräckligt tydlig för att klara av kriser? Behövs
något mer från det offentliga? Kan FRG i Linköping behöva mer stöd för att växa? Börje
berättar att LRFs kommungrupp har tagit kontakt med Räddningstjänsten för att se hur man
kan samarbeta. Ledamöterna diskuterar att Hemvärnet har också ett ansvar vid olika situationer, tex försvinnande, något de har både struktur för och erfarenhet av.
Viktigt att kommunen/det offentliga har en fungerande struktur vid kris påpekar ledamöterna
samt att det är viktigt att få ut information lokalt vid kris. Någon lyfter även frågan gällande
försäkringar vid kris och FRG-grupper?
Karin lyfter att det är viktigt att påpeka att beredskapen i kommunen och regionalt är god
och att ett vitt och brett samarbete finns för att förhindra samt hantera krissituationer. Individen har ett stort eget ansvar vid kris och ansvarar för sin egen beredskap i en viss grad, det
kan vara bra att komma ihåg. Kommunens beredskap är generellt god, sedan kan det finnas
mycket att utveckla, men det är även viktigt att ha med sig. Gällande försäkring etc så har
kommunen avtal med FRG i vilka detta regleras.
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Mötet funderar på om det var tillräckligt att lyfta brand som kris, det finns ju många andra
kriser som inte lyftes på stormötet samt att det hade varit bra att ha någon från kommunen
på plats att prata om krisarbete i kommunen. Karin lyfter att Länsstyrelsen fanns på plats
och berättade om kriser i allmänhet och om länets och kommunernas gemensamma krisberedskapsorganisation (kriser följer ju sällan kommungränser) så detta var ett starkt inslag på
mötet. Nils avslutar diskussionen med att åta sig att återkomma till frågan på olika sätt.
c. Åke Wester lyfter att Westman-Wernerska stiftelsen som kommunen förvaltar borde gälla
även landsbygden och det borde kommunen enligt Åke arbeta för. Muharrem berättar att
stadgarna är skrivna för att försköna stadsmiljön, att de har utökats något tidigare har att göra
med att man utvidgat staden, inte att man ändrat något i sak. Karin berättar att stadgar för
stiftelser är i princip omöjliga att ändra i synnerhet gällande urkunden (syftet). För den som
är intresserad så finns stadgan att läsa här http://www.linkoping.se/Demokrati-politik/Kommunstyrelsen/Stipendier-och-stiftelser/For-verksamheter/ (observera att det finns tre stiftelsen med samma namn, en är dock för Gamla Linköping och en annan för forskning).
d. Åke påpekar att det är en beredskapsfråga gällande Motala ström och risk för översvämning
om dammen till kraftverket brister. Nils tackar för informationen men påpekar att detta
kanske inte är rätt forum för frågan. Politiken tar dock med sig frågan.

8) Nästa möte
Nästa möte blir vid Slaka hembygdsförening 17 maj kl 18. Mötet därefter kan vara i Vreta
Kloster hos Åke Wester.

9) Mötet avslutas

