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Kommunstyrelsen

Linköpings omland och landsbygd i siffror, godkännande
av rapport
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten Linköpings omland och landsbygd i siffror noteras.
2. En aktualitetsprövning av rapporten ska ske under kommande
mandatperiods andra hälft.
Ärende
År 2012 togs den första rapporten med samlad statistik om Linköpings
landsbygd fram av Statistik & Utredningar i Linköpings kommun. Oftast
redovisas statistik på övergripande kommunnivå och på stadsdelsnivå, men inte
så ofta på landsbygdsnivå. Ändå utgör landsbygden 93 procent av markytan
och de som bor där 28 procent av befolkningen. Den här rapporten syftar till liksom den föregående - att försöka beskriva landsbygden utifrån olika
aspekter.
I rapporten görs ett förslag på gemensam begreppsapparat i kommunen för vad
som egentligen är det vi i dagligt tal kallar ”landsbygd”. Vidare redovisas
statistik då det gäller markanvändning, befolkning, utbildningsbakgrund och
arbetsmarknad, pendling mm. Ett kartmaterial illustrerar olika former av
kommersiell och kommunal service på landsbygden. I sista kapitlet redovisas
en tabellsammanställning med statistik för omlandet.
Rapporten föreslås noteras.
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Bakgrund
År 2012 togs den första rapporten med samlad statistik om Linköpings
landsbygd fram av Statistik & Utredningar i Linköpings kommun. Den blev
uppskattad många på många håll från personer som efterlängtat den typen av
statistik. Detta är en uppdatering av rapporten, framtagen av samma kontor.
Oftast redovisas statistik på övergripande kommunnivå och på stadsdelsnivå,
men inte så ofta på landsbygdsnivå. Ändå utgör landsbygden 93 procent av
markytan och de som bor där 28 procent av befolkningen. Den här rapporten
syftar till - liksom den föregående - att försöka beskriva landsbygden utifrån
olika aspekter. Ett annat syfte är att bidra med ett samlat statistikunderlag för
Linköpings omland, för en god samhällsplanering och planering av välfärdstjänster i kommunen. Rapporten innehåller inte djupgående analyser och
slutsatser utan utgör en plattform för fortsatt utvecklingsarbete och
diskussioner.
Statistiken blir ett verktyg, bland flera, i arbetet med att utveckla och
förverkliga kommunens Landsbygdsstrategi, som även den har
aktualitetsprövats under året och Översiktsplan för landsbygden och
småorterna. Den kan användas för att illustrera och beskriva ett områdes
specifika problem, möjligheter och utmaningar. Men också för att tillsammans
med statistik över Linköpings tätort, ge en bild av hela Linköpings kommun,
där både stad och land är viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.
I rapporten görs ett förslag på gemensam begreppsapparat i kommunen för vad
som egentligen är det vi i dagligt tal kallar ”landsbygd”. Vidare redovisas
statistik då det gäller markanvändning, befolkning, utbildningsbakgrund och
arbetsmarknad, pendling mm. Ett kartmaterial illustrerar olika former av
kommersiell och kommunal service på landsbygden. I sista kapitlet redovisas
en tabellsammanställning med statistik för omlandet.
Ekonomiska konsekvenser
Rapporten finansieras inom ramen (budget) för arbetet med landsbygdsutveckling.
Kommunala mål
I majoritetens samverkansprogram 2015-2018, ”Höjda ambitioner för
Linköping” står det:
BEBYGGELSE PÅ LANDSBYGDEN
”Att värna en livskraftig landsbygd är viktigt för alla kommuninvånare, liksom
för besöksnäringen, de gröna näringarna och näringslivet i stort. Landsbygden
ska kännas som en självklar del av Linköping, och landsbygdsborna känna sig
som linköpingsbor.”
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Andra styrande dokument är:




Linköpings kommuns landsbygdsstrategi
Översiktsplan för landsbygden och småorterna
Översiktsplaner för vissa tätorter i Linköpings omland

Jämställdhet
I rapporten redovisas viss statistik uppdelad på kön, där det har relevans och
där det är möjligt.
Samråd
Rapporten är framtagen på Statistik & Utredningar, Linköpings kommun. Visst
samråd om innehåll har skett med Landsbygdsgruppen i Linköping. Idéer,
uppslag och önskemål om specifik statistik har samlats in i kontakter med
medborgare, politiker och tjänstepersoner i Linköping och regionen, sedan
2012.
Uppföljning och utvärdering
En aktualitetsprövning av rapporten bör ske under kommande mandatperiods
andra hälft.
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