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Besöksadress: Ågatan 40 Linköping  Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping 
Växel: 013-20 60 00  Direktnummer: 013-20 71 34  E-postadress: lars-ake.gustafson@linkoping.se 

Kommunledningskontoret   Maj 2017 
Lars-Åke Gustafson                                                                                  
Vik landsbygdsstrateg 
 
  
  
  

 
Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2017-05-04 

 
Deltagare: Rebecka Hovenberg (MP), Leif Johansson (Ordinarie Åkerbo), Britt Madsen (Sup 
Åkerbo), Mariann Löfgren (Ordinarie Väst), Klas Kristensson (Sup Väst), Kenth Kindström 
(Sup Väst), Ingvar Holm (Ordinarie Vårdnäs), Börje Johansson (Ordinarie Vårdnäs), Stefan 
Melin (Sup Vårdnäs), Sven-Åke Överström (Sup Vårdnäs), Åke Wester (Sup Vreta kloster), 
Lars-Åke Gustafson (Vik landsbygdsstrateg),  
 
Frånvarande: Muharrem Demirok (C), Bertil Andersson (Ordinarie Väst), Bo Thapper (Ordi-
narie Vreta kloster), Karina Joelsson (Ordinarie Vreta kloster), Anita Mortensson (Sup Vreta 
kloster). 

 
Plats: Landeryd hembygdspark kl 18.30 – 20.30. 
 

1) Mötet öppnades av Rebecka Hovenberg (MP). Därefter visade Leif Johansson (Ordinarie 
Åkerbo) gruppen runt i Landeryds hembygdspark med fokus på den gamla smedjan.  

2) Gruppen samlades vid förhandlingsbordet. Rebecka Hovenberg hälsades välkommen 
som ny ordförande och en rundpresentation gjordes av gruppen. Därefter godkändes fö-
regående minnesanteckningar från 2017-05-04. 

3) Lars-Åke Gustafson gjorde en kort uppdatering av att val nu pågår till Landsbygdsgrup-
pen. 9 av de 16 platserna står till förfogande. 

4) Rebecka Hovenberg (MP) redogjorde för svar på Landsbygdsgruppens skrivelse med an-
ledning av indragna bussar. Britt Madsen framförde att problem kvarstår för vissa gym-
nasieungdomar att ta sig till och från skolan och att nya problem tillstöter hösten 2017. 
Vidare att privat skjutsning med ökad biltrafik utanför skolor följaktligen har ökat. Föl-
jande synpunkter och frågor framfördes av gruppens olika medlemmar: 

 Samma kommunalskatt gäller i hela kommunen, men servicen är olika. 
 Vem i kommunen arbetar med kollektivtrafikfrågor och samlar in synpunkter? 
 Kommunen måste intressera sig mera och påverka då det gäller kollektivtrafik-

frågor. 
 Det gäller att hitta forskning och lösningar på problemen med kollektivtrafik och 

att inte bara ”ge upp landsbygden”. 
 
Generellt gäller att Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har 
rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik. Rebecka Hovenberg (MP) lovade emellertid att undersöka mer 
vad gäller problemen med gymnasieungdomarna och vad som är regionförbundets re-
spektive kommunens roll och ansvar för just dem. 
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5) Lars-Åke Gustafson påminde om att kommunstyrelsen tillsammans med Geografiska ut-

skottet väst anordnar en Lärandepromenaden i Nykil tisdagen den 30 maj kl 18.00. An-
mälan krävs på www.linkoping.se/larandepromenad. 

6) Lars-Åke Gustafson delade ut affischer om möjligheten att söka bidrag för utvecklings-
projekt inom ramen för Folkungaland (LEADER). Medlemmarna uppmanades att sprida 
informationen ut i bygderna.  

7) Rebecka Hovenberg (MP) redogjorde för att det är dags att aktualitetspröva Landsbygds-
strategin. En aktualitetsprövning innebär att styrdokumentet ska följas upp, granskas och 
justeras så att dokumentet har ett aktuellt innehåll. En arbetsgrupp inom Koalitionen för 
Linköping har påbörjat arbetet. Ett led i aktualitetsprövningen är också att synkronisera 
namnet på dokumentet med kommunens övriga styrdokument. Linköpings kommuns 
landsbygdsstrategi bör därav byta namn från strategi till landsbygdsprogram. Ett program 
ska vara kommunövergripande och beskriva vad kommunen ska uppnå inom ett avgränsat 
område, exempelvis idrott, naturvård eller social hållbarhet. Ett program ska innehålla lång-
siktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda utvecklingsinsatser.  
 
Landsbygdsgruppen undrade hur intentionerna i dokumentet har slagit igenom/har haft 
kraft att styra utvecklingen. Vidare ställdes frågan hur man ska få fram möjligheterna i 
de olika distrikten utifrån hur de ser ut och vilka lokala behov som finns. 
 
De nya VA-planerna lyftes fram som en aktualitet som borde finnas med. Så även kol-
lektivtrafiken. Gruppen uppmanades av Rebecka Hovenberg att ännu en gång läsa ige-
nom dokumentet och komma in med (mejla) konkreta förslag till Lars-Åke Gustafson, 
på uppdateringar och aktuella formuleringar där man anser att så behövs. Detta ska arbe-
tas fram till nästa möte. 
 

8)  Övriga frågor behandlades: 
a) Lars-Åke Gustafson redogjorde kort för ett svar från en tjänsteperson på miljö- 

och samhällsbyggnadskontoret angående landsbygdsgruppens fråga, på vilket 
sätt gruppens remissvar på VA-planen, har lyfts in i arbetet. En kritik som grup-
pen (och även länsstyrelsen) har framfört att det i VA-planen brister i tänk runt 
”kretslopp och resurshushållning”, t ex återföring av kväve och fosfor till jord-
bruket. I svaret redogörs för hur kommunen har tagit hänsyn till Landsbygds-
gruppens remissvar på framtagandet av nya VA-planer för omlandet. I svaret 
konstateras det att: ”Riktlinjer för vatten och avloppsplanering kompletteras med 
ett nytt stycke: Resurser i avloppsvatten, där nedanstående resonemang beskrivs. 
Linköpings kommun har valt att satsa på ett högeffektivt storskaligt reningsverk 
med avancerad reningsteknik - från 2017 även med läkemedelsrening. Energi- 
och näringsinnehållet i avloppsvattnet tas tillvara i biogasproduktionen i renings-
verkets rötkammare för produktion av biogas samt rötslam som används på jord-
bruksmark. Slammet från Nykvarnsverket är Revaq-certifierat vilket innebär utö-
kad kontroll samt spårning i ledningsnätet av källor till föroreningar i slammet. 
Revaq innebär även granskning av utomstående certifieringsorgan. I varje bebyg-
gelsegrupp där VA-utbyggnad ska starta kommer VA-huvudmannen att göra en 
bedömning av vilken teknik för VA-utbyggnad som är lämplig och mest resursef-
fektiv med avseende på energi och näringsämnen. VA-huvudmannen och kom-
munen kommer även att hålla sig uppdaterad på lagstiftning, praxis i ärenden och 
den allmänna teknikutvecklingen när det gäller alternativa VA-lösningar inom 
verksamhetsområden.” 
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Landsbygdsgruppen menade att skrivningen: ”I varje bebyggelsegrupp där VA-
utbyggnad ska starta kommer VA-huvudmannen att göra en bedömning av vilken 
teknik för VA-utbyggnad som är lämplig och mest resurseffektiv med avseende 
på energi och näringsämnen” saknar ”udd”. Vidare att ett generellt kretslopps-
tänk fortfarande saknas. Bara skrivningar om aktiva satsningar på forskning och 
utveckling för att färdas i en sådan riktning kan ge resultat, menade gruppen. Vi-
dare efterlystes samhällsekonomiska uträkningar beträffande traditionella VA-
lösningar med ett centralt reningsverk, kontra ett kretsloppstänk. 
  

b) Kommande mötestider:  Torsdag 21 september 2017 kl 18.30 i utskott Väst. 
Torsdag 30 november 2017 kl 18.30 i utskott Vreta 
kloster. 

                          
 Därefter 2018 i utskott Vårdnäs och i utskott Åkerbo. 

 
Lars-Åke Gustafson uppmanade de ansvariga i respektive utskott att fundera 
över landsbygdsfaciliteter på den lokala arenan, som man vill visa och berätta 
om på sitt möte. 
 

c) Lars-Åke Gustafson informerade om att i höst kommer en Lärandepromenad att 
genomföras i utskott Vårdnäs, sannolikt i Brokind, onsdagen den 13 september. 
Ledamöterna i landsbygdsgruppen som representerar Vårdnäs bjuds in extra 
varmt. 

 
d)  Mötet avslutades. 

 
Eu 
Lars-Åke Gustafson 
 
 
 


