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LIBERALERNA LINKÖPING 
 
På Liberalerna i Linköpings lista till kommunfullmäktige har vi försökt eftersträva så god spridning som 
möjligt när det gäller t.ex. kön, ålder och sysselsättning men även geografisk spridning. Av de 10 första 
namnen på vår lista är 4 bosatta utanför Linköpings tätort; att ha förtroendevalda som är 
landsbygdsbor är det bästa sättet att få in landsbygdsfrågor i den politiska debatten. I vårt 
kommunpolitiska program inför valet 2018 föreslår vi bl.a. i 6 punkter förbättrad infrastruktur på 
landsbygden. Vi har inför svaret i denna fråga också ägnat ett av våra politiska utskott åt 
landsbygdspolitiken för att se vilka utmaningar som finns.   
 
Fråga 1: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att minska klyftorna mellan stad och 
landsbygd? 
Svar: Att ha representation i vårt eget parti med människor med anknytning till landsbygden är det 
bästa sättet att föra in dessa frågor i den politiska debatten. Vi har anser också att kommunikationen 
och samarbetet mellan kommun-, region- och riksnivå måste utvecklas eftersom många frågor binds 
ihop exempelvis vem som har ansvaret för småvägar, bussar och cykelvägar. Det är alldeles för lätt att 
enheter hänvisar vidare till någon annan och på så sätt slipper att ta i vissa frågor. De satsningar som 
man säger sig vilja göra på landsbygden måste prioriteras innan nya frågor i stadskärnan tar fokus.  
 
Fråga 2: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att hejda nedläggningen/reducering 
av infrastruktur på landsbygden? 
Svar: Liberalerna anser inte att höghastighetsjärnväg är det viktigaste för Linköping, för istället bör mer 
pengar satsas på regionalbanor och pendeltåg. Bussar är effektiva på att transportera många 
människor mellan samhällen och större arbetsplatser och tyvärr så är det inte försvarbart ur 
skattesynpunkt att köra tomma bussar som ingen åker med. Kommunikationen med byalag måste 
också bli tydligare så att det som är mest effektivt utifrån användarperspektiv blir tydligt och inte vad 
någon i stadskärnan ”tror” blir bäst. Vi är övertygade om att de på landsbygden förstår ekonomi och 
är villiga att kompromissa men inte utifrån tanken om att kompromissa bort landsbygden. 
 
Fråga 3: Vad gör eller vill ert parti göra för konkreta åtgärder för att öka investeringarna på 
landsbygden? 
Svar: Det är viktigt att det finns skola och grundläggande service och lanthandlare på landsbygden. 
Dessutom bör Linköping satsa på fiber till landsbygden då det ger fler möjlighet att t.ex. arbeta 
hemifrån. Att ta upp frågorna på landsbygden är ett återkommande arbete. I grunden finns det en 
fungerande politik och goda visioner – men det finns ingen tydlig genomförandeplan. Vi tror på att 
man måste vara tydlig med prioriteringar och inte bara visioner. Om det finns goda idéer måste man 
också säga när det ska genomföras och vara tydlig med varför. Skattepengar räcker inte till allt – men 
om man vet hur det är tänkta att satsas kanske man förstår varför vissa delar får stå tillbaka, särskilt 
om man vet att egna önskvärda projekt ligger i pipeline i framtiden. Om investeringarna inte blir 
tillräckliga måste samtal föras på riksnivå så att landsbygden inte slås ut under tiden i form av 
straffbeskattning på bil, bensin och parkeringsplatser i staden.  
 
Fråga 4: Anser ert parti att medborgarnas/barnens liv och folkhälsan på landsbygden är mindre värd 
än i staden? Om inte, vad gör eller vill ert parti göra konkret för att ökatrafiksäkerhet och folkhälsan 
på landsbygden? 
Svar: Vi anser att det logiska steget för att ytterligare utveckla cykelstaden Linköping är att bygga fler 
gång- och cykelvägar på landsbygden. Det ska vara lättare att frakta sig till busshållplatser och 
samarbeta med idrottsföreningar för att utveckla idrottsverksamheter och lekplatser som ju är 
”gymnastik” för små barn. I och med elcyklarnas intåg så ger det fler människor möjlighet att cykla, 
men då måste även cykelvägar byggas ut. Om fler cyklar ökar även folkhälsan. Utgångspunkten är ju 
faktiskt att man oftast är mer mån om hälsan när man bor på landsbygden och att det är ett av skälen 
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till att man vill bo på där. Det har ju visat sig att barn på landsbygden får färre allergier än de som bor 
i stadskärnan. 
 
Fråga 5: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att korrigera den felaktiga bild av 
landsbygden när det gäller urbanisering och statistik som verkar finnas hos politiker och tjänstemän? 
Svar:  Att ha representation i vårt eget parti med människor med anknytning till landsbygden är det 
bästa sättet att föra in dessa frågorna i den politiska debatten. I vårt parti är vi aktiva i kontakten på 
riksnivå, skriver insändare och ju fler som röstar på oss desto lättare blir det lokal nivå övertyga andra 
och föra fram våra medlemmars och väljares åsikter. Vi har redan nu en tydlig agenda inom kommunen 
vilken ofta av andra i politiska sammanhang brukar lämnas över till regionen. Som vi skrivit tidigare 
tror vi att det måste finnas samarbete här.   
 
Fråga 6: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att samordna agerande inom region 
och kommun för att de medel som är öronmärkta för satsningar på landsbygd ska hamna där och 
inte i tätorternas utkant? 
Svar: Att våra förtroendevalda inom kommun och region har en landsbygdsanknytning samt att vi (som 
ovan) vill har en tydligare genomförandeplan i den politik som finns och som faktiskt är väl 
genomarbetad och undersökt.  
 
Fråga 7: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att sprida informationen som tagits 
fram angående landsbygden på både kommunal och regional nivå samt mellan nivåerna? 
Svar: Precis som ovan. Vi har tagit med oss frågan på kommunal nivå och förväntar oss samarbete 
mellan riks- och regionnivå. 
 
Fråga 8: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att genomföra de planer som tagits 
fram för landsbygden? 
Svar: Precis som ovan. Vi har tagit med oss frågan på kommunal nivå och förväntar oss samarbete 
mellan riks- och regionnivå. 
 
Fråga 9: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att förbättra infrastrukturen som 
möjliggör för barnfamiljer att bo på landsbygden? 
Svar: Vi tänker just på detta med skolbussar och lokalt anlagda förskolor och skolor. Men något vi också 
ser som viktigt är ungdomarna. Ungdomarna hamnar oftast i ett limbo då de kanske väljer en skola 
längre bort och därmed måste pendla. Föräldrarna måste ofta skjutsa och då kan det bli en press på 
att flytta. Om ungdomar kan blir mer ”fraktbara” genom att kunna ta sig fram på egen hand så blir de 
mer självständiga och föräldrarna känner sig mindre stressade – och alla kan bo kvar där de är. Att fler 
ska flytta in till stadskärnan blir bara ett Moment 22 eftersom staden måste växa utåt och på så sätt ta 
över åkermark. Bättre att gynna de som redan bor på bebyggda platser.    
 
Fråga 10: Vilka konkreta åtgärder gör eller vill ert parti göra för att större del av landsbygdsbornas 
skattemedel för investeringar kan investeras mer lokalt? 
Svar: Skolor, idrottshallar och vägar ska byggas ut även på landsbygden och följa en given 
investeringsplan. 
 
Fråga 11: Vad är er vision för landsbygden? Ska den nuvarande trenden med 
nedläggning/reducering av infrastruktur på landsbygden fortsätta? 
Svar: Liberalerna anser att alla människor ska kunna bosätta sig fritt. I glesbygd så är bilen att måste 
och det går inte att komma ifrån. Om det är svårt för kommun och region att hantera frågorna på ett 
effektivt sätt så måste stöd ges till byalagen eftersom de oftast är effektiva och innovativa. 
Bredbandsfrågorna har byalagen fått driva mycket själva men politiken borde ha pekat på problemet 
tidigare.   
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Fråga 12: Vilka konkreta åtgärder planerar ert parti för att genomföra er vision? 
Svar: Vi har tagit fram en tydlig politik inför valet. Vi har representanter som bor på landsbygden. Det 
vi behöver nu är stöd från väljare – annars kommer andra ta över frågan vilket är så det blir i en 
demokrati. Och vi är ett demokratiskt parti!  
  
Vänliga hälsningar 
 
Susanna Kellgren Lundberg 
 


