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Kommunledningskontoret

24 november 2017

Karin Linkhorst
Landsbygdsstrateg

Minnesanteckningar för möte med landsbygdsgruppen
2017-11-30 Boställets vedungsbageri kl 18-21
Deltagare: Britt Madsen, Klas Kristensson, Leif Johansson, Sivert Westlund, Åke
Wester, Mariann Löfgren, Börje Johansson, Per Öberg, Rebecka Hovenberg och Karin Linkhorst
1) Middag; mötet inleds med middag; morotssoppa och färskt bröd samt kaffe/te
och pannacotta.
2) Mötet öppnas
3) Presentationsrunda
Samtliga medlemmar får chans att presentera sig och berätta om sig. Vill man
ha kontaktuppgifter ligger en kontaktlista med namn och e-post på linkoping.se/landsbygd
Mötet har en ”lära-känna övning” för att lyfta att vi alla är olika och har olika
behov. Mötet diskuterar sedan förväntningar och farhågor med att sitta som
ledamot. Diskussionen återges nedan:
Förväntningar: Jag förväntar mig bra diskussioner i gruppen, att vi kommer
fram till bra saker och bli lyssnade på när vi för fram åsikter. Att vi ska få lite
mer gehör för landsbygdsfrågor. Bra att de som bestämmer får reda på hur vi
på landet tänker, hoppas på en bra dialog i övergripande frågor, snarare än att
gå ned i specifika sakfrågor. Hoppas att man kan lyfta betydelsen av landsbygden ur ett hållbarhetsperspektiv, att kommunen ska fundera över självförsörjningsgrad. Generera ett antal bra idéer som är till nytta för landsbygden,
att våra idéer kan verkställas och bli konkreta och att vi kan visa vad vi åstadkommit. Att vi kan jobba med många olika frågor som är av vikt för landsbygden. Att vi kan ta tag i Ingvar Holms PM och hantera hans förslag. Att vi
som grupp tidigt får chansen att påverka det som är på gång. Att vi kan jobba
med upphandling och att kunna ge chans för småproducenter att delta.

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 43, Linköping Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 60 00 Direktnummer: 013-20 65 31 E-postadress: karin.linkhorst@linkoping.se
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Farhågor: Att vi inte når ut till alla i vårt område, vore bra att hitta en form
för det. Tänkandet i Stadshuset är ofta väldigt urbant som att det finns motsättningar mellan miljötänk och landsbygdstänk (främst angående Rebecka
att hon är kommunalråd och ordförande i Tekniska verken). Att vi går ned oss
i specifika sakfrågor istället för att driva övergripande frågor. Vi är nästan
bara pensionärer. Att vi inte når ut (och når IN i Stadshuset) med våra frågor.
Urbanisering och att det blir svårare att bo och verka på landsbygden. Måste
hitta sätt att nå ut till de som bor och verkar på landet. Att vi blir bättre på att
sprida det vi gör.
Rebecka lyfter att gruppen är viktig för att få in frågorna i Stadshuset och kan
stötta i att ta fram bra idéer kring landsbygdsutveckling. Farhåga kan vara att
enskilda starka intressen driver enskilda sakfrågor hårt i gruppen och att vi
hjälps åt att hitta en spridning i detta.
4) Information diskussion om hur gruppen arbetar, praktikaliteter, kommande
möte mm. Kort information om hur kommunen arbetar med landsbygdsfrågor
i stort.
Minnesanteckningar och information om gruppen etc finns på www.linkoping.se/landsbygd Mötet kommer överens om att Karin ska tillse att e-postadresserna där blir skyddade från spamrobotar samt ändra i en felaktig e-postadress
Rebecka går igenom hur gruppen arbetar (presentation bifogad). Rebecka
konstaterar att det gruppen ska jobba med enligt stadgan överensstämmer i
stort med gruppens förväntningar.
Karin informerar om milersättning och ger ut blankett för detta. Skickas in till
Karin i slutet av varje år.
Nästkommande möten: 15feb Vårdnäs (Förslag: Stiftsgården, Missionshuset
i Hulta eller Sörgården) och 18 april Åkerbo (Britt föreslår Åkerbogården i
Linghem). Deltagarna får ha dialog med Karin om detta. Generellt är det deltagarna från det geografiska utskottsområdet som tillsammans med ansvarig
tjänsteperson tillser de praktiska förberedelserna inför mötena.
5) Från föregående möten:
a. Återkoppling busstrafik på landsbygden
Gruppen har varit involverad i att gymnasieungdomarna ska få åka med
skolskjutsen. Rebecka och Britt har arbetat särskilt mycket med frågan
och då främst gällande Rystad/ Östra Harg där det finns flest ungdomar
som har behov av skjuts. Upptagningsområde här är Arena skolan går
man på sin anvisningsskola så har man rätt till skolskjuts men då
många i Rystad/Östra harg har valt att inte göra det så blir problemet
accentuerat där. Särskilt pga detta så har kommunen ett ansvar. En lösning där gymnasieungdomarna kan åka med skolskjutsen ska snart vara
i hamn enligt Rebecka. Föräldrar vars gymnasiebarn har behov av skolskjuts kan skicka in en ansökan till kommunen, för kommunen försöker
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alltid tillgodose dessa behov om det går, genom att erbjuda plats på befintlig skolskjuts om ledig plats finns. Börje påpekar att i Hultabygden
så stämmer inte skolskjutstiderna med gymnasietiderna. Rebecka tipsar
om att ta kontakt med tjänstepersonen Ann-Louise Holmgren som arbetar med detta. Åke påpekar att det ofta är trafikstockning i rusningstid.
Mariann berättar om ett experiment som gjordes att senarelägga vissa
elevers skolstart (ca 30min) för att hindra stockning på bussen i vissa
tider, men at detta rann ut i sanden.
Börje påpekar vikten av att kunna komma in i ett tidigt skede.
Rebecka berättar om det fina samarbete med Britt som arbetat mycket
med dessa frågor i Rystad Östra Harg och att detta underlättat hennes
hantering av ärendet. Rebecka berättar att detta är en viktig funktion
för landsbygdsgruppen.
b. Aktualitetsprövning landsbygdsstrategin (Förslag: utgår)
Pga sjukskrivning bland tjänstepersoner så har den frågan legat still.
c. Boende för äldre på landsbygden
i. Karin ger tre förslag som vi kan bjuda in:
ii. Arne Svensson som byggt små hus (för tex äldre) Ulrika
iii. Hultabygdens arbetsgrupp gällande kooperativt äldreboende
iv. Bjuda in äldre- och omsorgsförvaltningen
v. Gruppen tror och har hört att det finns önskemål om ett kooperativt äldreboende med gemenskapsytor etc på landsbygden.
Det är inte för de som behöver serviceboende utan det finns
behov av mindre lägenheter, kooperativt äldreboende. Finns
möjlighet att ha modulhus som kommunen äger och flyttar
runt? Torde vara rimliga kostnader. Vore intressant att höra
äldre och omsorgsförvaltningen och Arne. Britt lyfter att detta
även är ett problem för kyrkan när deras äldre medlemmar
flyttar från bygden. Rebecka lyfter att många småorter växer
och att det torde finnas underlag. Karin ser över om det går att
bjuda in Äldre- och omsorgskontoret och Arne.
vi. Karin redogör kort från samtal med Äldre och omsorgskontoret: Situationen gällande Äldreboende i Linköping ser förhållandevis god ut (men kö finns). På kommunens äldreboende
i Vikingstad finns tomma platser. Kommunen har inga trygghetsboende på landsbygden, men har boende i tex Gistad,
Askeby och Bankekind som fungerar liknande som trygghetsboende (personal finns, lägenheterna hyrs ut utan biståndsbeslut). Privat uthyrare finns i tex Sturefors. Avveckling har skett
av äldreboende på landsbygden pga brist på efterfrågan. Omsorgsförvaltningen upplever att många vill flytta till lägenhet,
men inte nödvändigtvis trygghetsboende eller servicehus. Det
finns ingen uttalad efterfrågan av boende för äldre på landsbygden så som de ser det. Många uttrycker att de vill flytta in
till stan.
d. Bredband
Rebecka berättar för kännedom att Tekniska verken ska bygga ut bredband
till samtliga på landsbygden i kommunen till 2020.
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e. Tekniska verken AB
Rebecka berättar om studiebesök på TV; förslag 15-18 januari. Rebecka föreslår datum och skickar ut en kallelse. Det blir både ett studiebesök och en diskussion. Gruppen vill diskutera VA-frågor och
möjlighet till kretsloppslösningar och småskaliga lösningar och återvinning av olika mineraler. Börje tipsar om ett avsnitt på Kalla fakta
ang. tvångsanslutning till centrala system (sök i play-tjänst). Gruppen
diskuterar att det finns bättre lösningar; för lantbruket, för Östersjön
etc. Det finns mycket ny forskning (från SLU, även med marknadslösningar) kring detta påpekas i gruppen.
6) Diskussion om kommande mötens innehåll
a. Deltagarna får diskutera två och två vad de önskar att landsbygdsgruppen fokuserar på under kommande möten, för att sedan dela med
gruppen:
 Vatten och avloppsfrågor kommer upp från många,
 äldreboende på landsbygden
 möjligheter att försörja sig på landsbygden
 kollektivtrafik
 småskaligteknik, tex inom solceller/elproduktion, små vindkraftverk (kan vi tex lagra solel i vattenkraften så som Jämtkraft gör?)
 lyfta in helheten i planeringen, hur arbeta långsiktigt?
 vattenkraft och vattenfrågor,
 söka medel via leader (eller om KF ger pengar) för en förstudie för att se på vilket sätt vi kan driva några av dessa frågor
praktiskt och konkret. Detta skulle kunna börja som ett
stormöte.
Frågan gällande stormöte och ev. ämne för det kom upp. Vi får fundera vidare kring detta. Förslag: småskalig teknik
7) Övriga frågor
a. Avsägelse av plats i Landsbygdsgruppen Sven-Åke Överström, Slaka
Sven-Åke har meddelat att han av hälsoskäl vill avsäga sig sin plats.
Vid ev fyllandsval önskas någon från norra delen av det utskottsområdet enligt önskemål från gruppens ledamöter. När nu Landsbygdsgruppen inte har andra vakanser så finns ingen brådska att hitta ersättare.
b. ”Jakobslundsproblemet”
c. Åke påpekar ett problem vid strömfåran och nya naturreservatsföreskrifter och en gammal gemensamhetsförläggning där man nu behöver åka mellan husen för att komma till reservatet, här bör annan lösning sökas med hänsyn till de boende. Rebecka tar med sig frågan till
Miljö och samhällsbyggandsförvaltningen. Åke lyfter att han vill lyfta
vattenfrågor generellt vid kommande möten (t.ex. Nykvarns vattenkraftverk, Ny vattendom för Roxen till ett annat möte)
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d. Marianne lyfter två frågor som rör bygglov. Först gällande anläggningen vid Amundebosjön som sökt bygglov för utbyggnad men fick
nej. Här borde väl vara motiverat med undantag från strandskyddet för
landsbygdsutveckling? Mariann lyfter även en fråga om ett hus som
brann ned i Gammalkil. De boende sökte rivningslov och fick det,
men fick sedan först inget nytt bygglov, hur kan detta komma sig? Det
är mycket svårt för gruppen att arbeta med myndighetsärenden, men
Rebecka ska lyfta frågorna med ansvarigt kommunalråd för generell
diskussion.
8) Mötet avslutas

