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Beslutsunderlag till kommunstyrelsen 

Landsbygdsgruppens slutrapport 
Vår beteckning: KS/2015:371 - 019 Övrigt 

Förslag till beslut 

1. Landsbygdsgruppens slutrapport godkänns.
2. Kommunstyrelen prioriterar Borghamnsområdet i det fortsatta landsbygdsutvecklingsarbetet.
3. Vadstena kommun ska verka för att i samarbete med privata markägare och frivilliga krafter 

utveckla Orlund-Hov samt Nässja.
4. Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att utarbeta konkreta förslag till utveckling och 

marknadsföring av Borghamn. Förslagen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i 
november 2017.

5. Landsbygdsgruppen uppdras att för kommunstyrelsens räkning bevaka 
landsbygdsutvecklingsfrågor regionalt och nationellt.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-10 § 137 beslut om att utse en parlamentariskt sammansatt grupp 
om tre (3) personer som styrgrupp för ett utvecklingsprojekt med landsbygdsinriktning. Ur den 
politiska majoriteten valdes Magnus Gustavsson (S) samt Fredrik Almcrantz (K) och ur oppositionen 
valdes Peter Karlsson (M). 

Landsbygdsgruppen fick i uppdrag att särskilt prioritera tre områden: Nässja, Orlunda-Hov samt 
Borghamn.  För Nässja och Borghamn gällde utredningsuppdraget att utreda förutsättningar för utökat 
fritids- och permanentboende och för Orlunda-Hov förutsättningar för ökat permanentboende.

Landsbygdsgruppen arbetssätt har varit interna möten, möten med lokala intressenter och föreningar, 
möten med Sveaskog samt omvärldsbevakningar. 

I den fortsatta landsbygdsutvecklingen i Vadstena kommun föreslår Landsbygdsgruppen att Borghamn 
prioriteras högst av de tre på förhand definierade utredningsområdena. Borghamn är den plats som 
Vadstena kommun har störst möjligheter att genom internt arbete och samarbete med externa parter 
och frivilliga krafter bidra till utveckling av orten, inte minst på grund av markägarförhållandena och 
redan befintlig VA- och IT-infrastruktur.

Orlunda-Hov samt Nässja föreslås dock också fortsatt stå i fokus för landsbygdsutveckling i Vadstena 
kommun, men med lägre prioritet än Borghamn. Orlunda-Hov och Nässja har dock stor potential att 
utvecklas, men här är kommunen helt beroende av initiativ och handlingskraft från privata markägare 
och ideella krafter.

Landsbygdsgruppen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 
utarbeta konkreta förslag till utveckling och marknadsföring av Borghamn. Därmed vidtar en 
tjänstemannaledd fas i kommunens landsbygdsutvecklingsarbete. Förslagen föreslås presenteras för 
kommunstyrelsen senast i november 2017.
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlag med förslag till beslut
Landsbygdsgruppens slutrapport

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom  

Finansiering
Rapporten är kostnadsneutral, men förslagen till åtgärder och projekt innebär kostnader som 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige får ta ställning till i varje enskilt fall.

Samråd
Samråd har skett med lokala intressenter och föreningar i de tre prioriterade områdena.

Landsbygdsgruppen i Vadstena kommun

Magnus Gustafsson (S)
Fredrik Almcrantz (K)
Peter Karlsson (M)


