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Medborgardialog – Handlingsplan landsbygdstrategin 

 

Plats Teams - digitalt 

Datum 2020-12-15 

1. Presentation av deltagare och förväntningar 

Alla deltagare presenterar sig.  

Vilka förväntningar har deltagarna på medborgardialogen och det fortsatta 

arbetet? 

- Lyfta Osby kommuns landsbygd framåt. 

- Komma med idéer på tex natur- och kulturevenemang 

- Utveckla cykelleder  

- Vill se ett landsbygdslyft 

- Dela visioner för landsbygden 

- Vill att hela kommunen ska leva 

- Vill lyssna in vad som sägs 

2. Genomgång av syftet, tidplan och strategin 

Mathias Karlsson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, går 

igenom syftet med medborgardialogen, tidplanen och ger en översiktlig bild 

av landsbygdsstrategin. 

3. Dialog kring strategin och det fortsatta arbetet 

Sammanfattning av deltagarnas inspel och idéer. 

- Viktigt att det blir verkstad och att vi snabbt kommer vidare till 

konkreta aktiviteter. 

- Det krävs en plan för framtagandet av handlingsplanen.  

- De 42 aktiviteter som identifierats är en bruttolista som måste 

prioriteras.  

- Aktiviteter behöver komma igång innan 1 september 2021 för att 

bibehålla intresset. 
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- Viktigt att det finns förutsättningar för företagande – vägar, postgång, 

mobiltelefontäckning och så vidare. 

- Viktigt att fundera över vad som gör kommunen mer attraktiv 

o Näringsliv 

o Infrastruktur 

o Digitalisering – arbeta hemifrån 

o Lätt att hitta arbete i närområdet 

 

Bostäder och byggande 

- Strandskyddsutredningen är viktig och är på gång (punkt 3). 

- Punkt 8 bör ses över. Det är en självklarhet att följa lagar och regler. 

- Kommunen bör se över materialkrav i upphandlingar (punkt 11). 

- Undersöka behov och vad människor efterfrågar. Många äldre söker 

prisvärt mindre boende. Hur kan vi få igång den naturliga 

flyttkedjan? 

- Kartläggning av ödehus i kommunen för att sedan ta kontakt med 

fastighetsägare angående försäljning. Kan ge en flyttkedja från 

tätorten till landsbygden. 

- För att invånare ska vilja flytta till landsbygden behövs infrastruktur 

tex vägar, närhet till busshållplatser och fungerande kollektivtrafik, 

möjlighet att gå och cykla säkert för att tex ta sig till hållplatser. 

- Mindre ”byar” eller grupper av hus på landsbygden med 

gemensamhetsanläggningar tex avlopp, lekplatser mm. 

- Hembygdsföreningarna kan hjälpa vid försäljning av hus. Mäklarna 

kan använda husets historia vid försäljningen.  

- OK Gynge har kartor som kan vara till hjälp för att identifiera 

ödehus. 

 

Infrastruktur 

- Mobiltelefontäckning och fiber. 

- Stora delar av kommunen saknar både 3G- och 4G-täckning. Har 

blivit sämre över tid. 

- Hårdbeläggning av vägar är viktigt. Kan genomföras som en 

gemensam insats av boende, kommun och trafikverket. 

- Kommunen behöver stötta vägsamfälligheterna då deras vägar är 

bättre än länsvägarna och därför används istället. Den extra 

belastningen förstör vägsamfälligheternas vägar. 

- Paket- och postdistribution. Utdelningsdagarna för post ska minska 

från och med februari (2 ggr/vecka). 
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- Infrastruktur är viktigt och det vi gör idag kommer att definiera 

samhället imorgon. Viktigt att tänkta igenom var nya 

bostadsområden placeras för att bevara rekreationsområden. 

 

4. Hur har mötet fungerat och hur går vi vidare? 

- Positivt att frågorna lyfts.  

- Förhoppningar om att vi skulle kommit lite längre. 

- Bra med fler tillfällen.  

- Hade behövts mer tid. 

- I fortsättningen bra att jobba med olika teman på mötena. 

- Bra med digitalt möte. 

- Bra att träffas fysiskt framöver när det är möjligt. 

- Deltagare kan skicka in ämnen och punkter som de vill ta upp innan 

mötet. 

- Hur kommer vi framåt? Förslag att Mathias vid nästa tillfälle 

presenterar en färdplan med minst 3 ”lågt hängande frukter”. Viktigt 

att börja arbetet nu och inte vänta till 1 september 2021. 
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